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1. Úvod
1.1 Čeho se tento praktický průvodce týká?
Tento průvodce nabízí podporu průmyslovým podnikům při harmonizaci informací pro účely
článku 45 a přílohy VIII nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) (nařízení
(ES) č. 1272/2008)1 s ohledem na evropský systém kategorizace výrobků (EuPCS) zveřejněný
na webových stránkách agentury ECHA věnovaných toxikologickým střediskům2. Průvodce se
zaměřuje na tyto hlavní oblasti:
•
•
•

vysvětlení zásad a účelu evropského systému kategorizace výrobků,
předložení podrobných popisů jednotlivých kategorií výrobků a
upozornění na kategorie výrobků, které vyžadují zvláštní pozornost.

Průvodce nezahrnuje postup podání ani jiné požadavky, než je kategorie výrobku. Další
informace o IT nástrojích na pomoc při přípravě a předkládání informací naleznete na webových
stránkách agentury ECHA věnovaných toxikologickým střediskům. Další informace o požadavcích
na podání jsou uvedené v Pokynech k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na
ohrožení zdraví3.

1.2 Souvislosti
Dne 20. ledna 2009 vstoupilo v platnost nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
(CLP), podle něhož musí výrobci, dovozci nebo následní uživatelé látek nebo směsí vhodně
klasifikovat, označovat a balit své nebezpečné chemické látky, než je uvedou na trh. V čl. 45
odst. 1 se uvádí, že členské státy EU určí subjekt pověřený přijímáním informací o nebezpečných
směsích (včetně úplného chemického složení), které umožní vypracování preventivních a
léčebných opatření pro účely reakce na ohrožení zdraví. V čl. 45 odst. 4 se dále uvádí, že Komise
provede přezkum s cílem posoudit možnost tyto informace harmonizovat.
Přezkum4 provedený útvary Komise podle čl. 45 odst. 4 nařízení CLP v roce 2013 zjistil kromě
jiných požadavků na informace i potřebu vypracovat harmonizovaný systém kategorizace
výrobků, který by podpořil předkládání informací. Harmonizovaný systém by mohl pomoci
zabezpečit porovnatelnost statistických údajů o případech otrav na úrovni EU s cílem
identifikovat, kde je zřejmě zapotřebí zlepšit opatření k řízení rizik. V roce 2016 byla zadána
další studie5, která měla prozkoumat stávající vnitrostátní systémy kategorizace výrobků za
účelem vypracování předlohy návrhu pro harmonizaci. Bylo zjištěno, že harmonizovaný systém
je používán průmyslovými podniky při přípravě informací, které se předkládají podle článku 45,
a potenciálně členskými státy pro srovnávací statistickou analýzu případů v EU.

Nařízení CLP: https://echa.europa.eu/cs/regulations/clp/legislation.
Webové stránky agentury ECHA věnované toxikologickým střediskům: https://poisoncentres.echa.europa.eu/cs/.
3 Pokyny k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na ohrožení zdraví – příloha VIII nařízení CLP jsou k dispozici
na webových stránkách agentury ECHA https://echa.europa.eu/cs/guidance-documents/guidance-on-clp.
4 Přezkum provedený útvary Komise podle čl. 45 odst. 4 nařízení CLP:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-centres_cs/.
5 Studie o systému kategorizace výrobků pro přípravu informací, které se předkládají toxikologickým střediskům:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-centres_cs/.
1
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V dubnu 2017 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) 2017/542, kterým se mění nařízení CLP
doplněním přílohy VIII6 upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení
zdraví. Nová příloha ukládá dovozcům a následným uživatelům předkládat informace týkající se
nebezpečných směsí uváděných na trh EU, pokud jsou klasifikovány pro své účinky na zdraví
nebo fyzikální účinky. Ohledně evropského systému kategorizace výrobků (EuPCS) příloha VIII
stanovuje, že „evropský systém kategorizace výrobků má usnadnit předávání informací o
zamýšleném použití směsi a podpořit statistickou analýzu souvisejících případů otrav“.
V roce 2017 ustavila agentura ECHA pracovní skupinu, která měla evropský systém kategorizace
výrobků dokončit. Tato skupina byla ustavena se zúčastněnými stranami z členských států
(určenými subjekty a toxikologickými středisky), odvětvovými sdruženími a Komisí. Výsledkem
této práce bylo zveřejnění první verze evropského systému kategorizace výrobků dne 20. března
2018 na webových stránkách agentury ECHA věnovaných toxikologickým střediskům 7.

2. Zásady evropského systému kategorizace výrobků
2.1 Zamýšlené použití
Podle přílohy VIII musí být zamýšlené použití směsi popsáno v souladu s harmonizovaným
systémem kategorizace výrobků (příloha VIII nařízení CLP, část A, oddíl 3.4) a tvoří součást
požadavků na podání (část B, oddíl 2.4). Vedle kategorie výrobku jsou požadovány i informace
o dalších prvcích, například o chemickém složení, fyzikálních vlastnostech a druhu uživatele nebo
obalu, a z nich se pak vytvoří ucelené podání. Systém kategorizace výrobků by tedy neměl
vycházet z těchto doplňujících prvků.
Při přípravě podání informací o nebezpečné směsi musí předkladatel určit kategorii
výrobku nejlépe definující zamýšlené použití této směsi, která bude uvedena na trh.

2.2 Oblast působnosti evropského systému kategorizace výrobků
Evropský systém kategorizace výrobků podrobně popsaný v tomto průvodci slouží ke
kategorizaci směsí klasifikovaných podle článku 45 nařízení CLP jako nebezpečné na základě
svých zdravotních nebo fyzikálních účinků.
Kategorie evropského systému kategorizace výrobků mohou být použity pro dobrovolné
podání informací o směsích, u nichž se oznamování nevyžaduje, například detergentů,
které nejsou klasifikovány jako nebezpečné nebo pouze jako nebezpečné pro životní
prostředí.

Nařízení Komise (EU) 2017/542, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na
ohrožení
zdraví
(přílohy
VIII):
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?qid=1490275739734&uri=CELEX%3A32017R0542.
7 EuPCS: https://poisoncentres.echa.europa.eu/cs/eu-product-categorisation-system.
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3. Struktura evropského systému kategorizace výrobků
3.1 Které kategorie lze zvolit?
Evropský systém kategorizace výrobků má strukturu hierarchického stromu s pěti úrovněmi,
v němž je obsaženo téměř 250 kategorií výrobků. Nadřazené kategorie se rozvětvují do
podřazené úrovně a výběr kategorie lze provést jen na nejnižší úrovni hierarchie. V některých
případech je nejnižší úrovní pro výrobek úroveň pátá (např. PC-CLN-10.4, obrázek 1), v jiných
je to hned úroveň první (např. kategorie „F – Směsi pro další formulaci“, oddíl 3.2).
Kategorii lze vybrat pouze tehdy, když už nemá další podkategorie.

3.2 Kódy kategorií evropského systému kategorizace výrobků
Kódy kategorií EuPCS jsou alfanumerické a kategorie mají strukturu, která umožňuje snadno
identifikovat druh výrobku nebo skupinu výrobků pomocí zkráceného názvu skupiny výrobků na
třetí úrovni - např. „PC-CLN“ pro produkty na čistění (z angl. „cleaning“), „PC-ADH“ pro lepidla
(z angl. „adhesives“), „PC-PNT“ pro barvy (z angl. „paints“). Struktura kódů kategorií na čtvrté
a páté úrovni je obvykle v číselné formě (obrázek 1), nebo to může být zkratka „OTH“ (jiné,
z angl. „other“), jako například v případě PC-CLN-OTH (viz oddíl 4.3).

Obrázek 1: Ilustrace prvků kódu kategorie EuPCS do páté úrovně.

3.3 Výrobky pro konečné použití a směsi pro další formulaci
Evropský systém kategorizace výrobků jasně rozlišuje mezi dvěma kategoriemi první úrovně na
základě toho, zda je směs uváděna na trh pro konečné použití (tedy jako konečná směs), nebo
zda je určena k použití pouze pro formulaci jiných směsí.
Kategorie „P – Produkty“ obsahuje výrobky pro konečné použití. Konečným použitím se
rozumí použití směsi jakožto poslední krok před koncem životnosti dané směsi, konkrétně
předtím, než je směs (nebo každá z jejích složek) vyloučena do odpadních vod nebo do životního
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prostředí, stane se součástí určitého předmětu 8, nebo je spotřebována reakcí v průběhu použití
(včetně použití jako meziproduktu)9.
Kategorie „F – Směsi pro další formulaci“ obsahuje směsi, které se používají pouze pro další
formulaci jiných směsí v průmyslovém zařízení (nejsou tedy uváděny na trh pro konečné
použití). Kategorie F nemá další podkategorie, proto je možné zvolit tuto kategorii na první
úrovni.
Formulací se rozumí určité činnosti, jejichž účelem je výroba směsi, která bude uvedena na trh.
To znamená, že směs se během formulace přenáší a míchá s jinými směsmi. Tím se rozumí
činnosti probíhající v průmyslových závodech. Činnosti míchání během konečného použití (nebo
v místě prodeje) se za formulaci nepovažují10. Upozorňujeme, že se předpokládá, že formulátoři,
bez ohledu na velikost společnosti, formulují směsi v průmyslovém zařízení.
Směsi pro průmyslové konečné použití (např. při výrobě předmětů) nejsou považovány
za směsi, které spadají do kategorie EuPCS „F - Směsi pro další formulaci“.
Obrázek 2 zobrazuje vztahy v dodavatelském řetězci, pokud jde o směsi pro další formulaci a
produkty pro konečné použití (např. čisticí prostředky, biocidy, lepidla, barvy, paliva). Směsi pro
další formulaci používají pouze formulátoři (např. směs parfému/vůně používaná pro formulaci
čisticích prostředků), zatímco produkty pro konečné použití (např. detergenty) mohou být určeny
pro spotřebitele, profesionální nebo i průmyslové koncové uživatele.

Formulátor 1

Formulátor 2

Obrázek 2: Směsi pro další formulaci používané pro formulaci výrobků pro konečné použití spotřebiteli,
profesionálními i průmyslovými konečnými uživateli.

Více informací o případech, kdy lze směs zařadit do kategorie „P – Produkty“ a „F – Směsi pro
další formulaci“, naleznete v oddílu 4.1.

3.4 Chemické produkty, biocidní přípravky a přípravky na ochranu
rostlin
Zatímco
konečné
rozlišuje
systému

první úroveň evropského systému kategorizace výrobků rozlišuje mezi výrobky pro
použití a směsmi pro další formulaci (které nemají konečné použití), druhá úroveň
chemické výrobky a biocidní přípravky a přípravky na ochranu rostlin. Třetí úroveň
tvoří skupiny hlavních identifikovaných oblastí kategorií výrobků, např. detergenty,

Věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení
– čl. 2 bod 9 nařízení CLP.
8

Upraveno z Pokynů k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti – kapitola R.12: Popis použití:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf.
10
Upraveno z Pokynů k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti – kapitola R.12: Popis použití:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf.
9
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lepidla a těsnicí materiály nebo barvy a nátěry (obrázek 3). Rozdělení na podkategorie na čtvrté
a páté úrovni je podrobnější a zahrnuje podskupiny, jako jsou prací prostředky pro ruční praní,
lepidla a těsnicí materiály pro použití v domácnosti, kanceláři nebo ve škole a ochranné a funkční
barvy a nátěry.

EuPCS: praktický průvodce
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1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň
(PC-ADH) Lepidla a těsnicí materiály
(PC-AIR) Osvěžovače vzduchu

(PC-ANI) Produkty pro zvířata
(PC-ART) Umělecké materiály (včetně chemických výrobků používaných pro dekorativní účely)

(F)
Směsi pro další
formulaci

(PC-CLN) Produkty na čištění, péči a údržbu

(PC-COL) Barviva
(PC-CON) Stavební produkty

EuPCS

(PC)
Chemické produkty
(nezahrnuje biocidní
přípravky)

(PC-DET) Detergenty a pomocné přípravky pro praní prádla a mytí nádobí

(PC-ELQ) E-kapaliny a směsi pro elektronické cigarety
(PC-FER) Hnojiva a hnojivé výrobky
(PC-FUE) Paliva (a přísady do paliv)
(PC-INK) Inkousty, tonery a související tiskařské materiály

(P)
Produkty

(PC-MED) Zdravotnické prostředky
(PC-PNT) Barvy a nátěry (a související pomocné přípravky)

(PC-PYR) Pyrotechnické výrobky
(PC-TAT) Tetovací inkousty
(PC-TEC) Výrobky pro chemické nebo technické procesy

(PP)
Biocidy a přípravky na
ochranu rostlin

(PP-BIO) Biocidní přípravky
(PP-PRD) Přípravky na ochranu rostlin (nezahrnuje biocidní přípravky)

Obrázek 3: Kategorizace výrobků v systému EuPCS do třetí úrovně.
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4. Výběr správné kategorie výrobku
Tento oddíl uvádí pokyny pro výběr zamýšleného použití pro:
- produkty, které mohou spadat do více kategorií zamýšleného použití,
- biocidní přípravky a přípravky na ochranu rostlin nebo
- případy, kdy žádná vhodná kategorie neexistuje.

4.1 Produkty spadající do více kategorií
Výběr kategorie výrobku vychází ze zamýšleného použití výrobku. V některých případech mohou
výrobky odpovídat několika zamýšleným použitím. V takových případech je třeba kategorii určit
podle jednoho hlavního zamýšleného použití a případně doplňujících sekundárních použití.
Zde je třeba zdůraznit důležitost výběru hlavního zamýšleného použití, které hraje roli při
oznamování určenými subjekty a toxikologickými středisky. Sekundární použití nejsou povinným
požadavkem a neměla by se v oznamování uvádět, jestliže výrobek není pro taková použití
určen.
Výběr nejvhodnější kategorie zůstává na uvážení předkladatele informací podle jeho
nejlepších znalostí a zkušeností. V případě pochybností o správné kategorii výrobku
se obraťte na své příslušné odvětvové sdružení pro další pokyny.
Stejná zásada uplatnění hlavního zamýšleného použití a sekundárních použití se
vztahuje i na výrobky, které mohou spadat do kategorie „F – Směsi pro další
formulaci“ a rovněž do některé podkategorie v kategorii „P – Produkty“(mají tedy
konečné použití).

4.2 Biocidní přípravky a přípravky na ochranu rostlin
V některých případech mohou výrobky spadat do více kategorií výrobků, přičemž jedno ze
zamýšlených použití může být jako biocid nebo přípravek na ochranu rostlin. V takových
případech je obecným pravidlem, že pokud takový výrobek podléhá povolení podle nařízení o
biocidních přípravcích (BPR)11 nebo nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (PPPR) 12, musí se
zvolit kategorie výrobku zahrnující zamýšlené použití jako biocid nebo přípravek na ochranu
rostlin13.
Například jestliže bylo dezinfekčnímu čisticímu prostředku pro kuchyň uděleno povolení podle
nařízení o biocidních přípravcích a tento výrobek může spadat do kategorie „PC-CLN-10.1 –
Čisticí prostředky pro kuchyň“ a zároveň do kategorie „PP-BIO-2 – Dezinfekční prostředky a
algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat“, podle výše uvedeného obecného
pravidla je správné zvolit jako hlavní zamýšlené použití dezinfekčního čisticího prostředku

Nařízení (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích: https://echa.europa.eu/cs/regulations/biocidal-productsregulation/legislation.
12 Nařízení (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX:32009R1107.
13 Na základě závěrů semináře „Systém kategorizace výrobků“, který se konal 13. dubna 2016 v budově DG GROW
v Bruselu. V této souvislosti se uvádí, že členské státy již mají povinnost každých pět let hlásit případy expozice podle
nařízení o biocidních přípravcích a přípravcích na ochranu rostlin. Cílem je zajistit spolehlivější a lépe porovnatelné zprávy
a statistické analýzy.
11
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kategorii biocidních přípravků. V tomto případě by také bylo možné v podání uvést „Čisticí
prostředky pro kuchyň“ v poli sekundárních použití (viz oddíl 4.1).
V případě výrobku, který obsahuje účinnou látku, ale nevyžaduje povolení podle nařízení o
biocidních přípravcích (tedy ošetřený předmět podle článku 3 nařízení o biocidních přípravcích,
který sám nemá primární biocidní funkci, např. dekorativní barva, která obsahuje konzervační
prostředek) nebo nařízení o přípravcích na ochranu rostlin, musí předkladatel určit hlavní
zamýšlené použití, jak je popsáno v oddílu 4.1.

4.3 Když neexistuje vhodná kategorie
V některých případech vhodná kategorie výrobku, která by zamýšlené použití popsala, na
nejnižší úrovni neexistuje a výrobku může lépe odpovídat kategorie na předchozí úrovni, protože
pojem je širší, například:
•

Na čtvrté nebo páté úrovni: Je možné zvolit jednu z kategorií „Jiné…“. Kategorie
„Jiné…“ vždy odkazuje na vyšší kategorii, do níž lze výrobek zařadit (např. „PC-CLN-OTH
– Jiné produkty na čištění, péči a údržbu“.

•

Na třetí úrovni: Pokud zamýšlené použití nelze spojit s hlavními oblastmi skupin
výrobků (např. lepidla, detergenty, barvy), může být vhodnou volbou výběr kategorie
„Chemické výrobky – nezařazené“ (kód kategorie PC-UNC).
Obecně by se kategorie „Jiné…“ nebo „Chemické výrobky – nezařazené“ měly používat
ve výjimečných případech, a to teprve potom, co předkladatel pečlivě vyhodnotí, že
žádná z konkrétnějších kategorií (včetně těch, které jsou obsaženy v jiných
kategoriích na třetí úrovni) nedokáže zamýšlené použití výrobku popsat.
Byla-li vybrána kategorie „Jiné…“, není možné, aby předkladatel uvedl svou vlastní
zvláštní kategorii výrobku jako volný text v podání.

Jestliže vhodná kategorie výrobku pro váš výrobek neexistuje, obraťte se na své příslušné
odvětvové sdružení a informujte je. Může se stát, že bude potřeba předložit žádost o aktualizaci
evropského systému kategorizace výrobků (viz oddíl 6).

5. Skupiny výrobků
V tomto oddílu jsou představeny všechny podkategorie, které patří do různých skupin výrobků
na třetí úrovni evropského systému kategorizace výrobků 14 (viz oddíl 3.4, obrázek 3), a
předložena praktická doporučení pro výběr zamýšleného použití založená na vysvětlení rozdílů
mezi podobnými nebo úzce příbuznými kategoriemi, zdůraznění výjimek a oblastí, které vyžadují
zvláštní pozornost, např. kategorií, které se překrývají.
Vzhledem k tomu, že některé štítky kategorií jsou zdánlivě příbuzné, důrazně
doporučujeme, abyste si přečetli celý popis kategorie EuPCS, a zajistili tak, že pro svůj
výrobek vyberete odpovídající kategorii.

Úplný evropský systém kategorizace výrobků je k dispozici na webových stránkách agentury ECHA věnovaných
toxikologickým střediskům: https://poisoncentres.echa.europa.eu/cs/eu-product-categorisation-system.
14
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Také podle nařízení REACH byly vypracovány kategorie výrobků za účelem popisu
použití v souvislosti s registrací chemických látek, jak je podrobně uvedeno v Pokynech
k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti15. V příloze I tohoto
praktického průvodce jsou navrženy kategorie výrobků podle nařízení REACH
odpovídající kategoriím výrobků podle EuPCS, pokud jsou k dispozici.

5.1 Lepidla a těsnicí materiály (PC-ADH)
Tato kategorie zahrnuje lepidla (včetně směsí pro vícesložkové druhy) a těsnicí materiály
používané k vyplňování mezer. Tabulka 1 představuje podkategorie v kategorii PC-ADH.

Kategorie PC-ADH nezahrnuje lepidla na bázi cementu – viz oddíl 5.7, „Stavební
produkty“ (PC-CON).
Zvláštní pozornost je třeba věnovat této podkategorii:
„PC-ADH-8 – Vícesložková lepidla a těsnicí materiály“ zahrnuje všechny výrobky, které
se pro okamžité použití musí smísit.

Tabulka 1: Podkategorie výrobků „Lepidla a těsnicí materiály“, včetně kódů EuPCS, štítků a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-ADH*

Lepidla a těsnicí materiály

Lepidlo je produkt schopný spojovat materiály slepením
povrchů (adheze), přičemž tato vazba má dostatečnou
vnitřní sílu (kohezi). Těsnicí materiál je lepivý produkt,
který se aplikuje na spoje za účelem vyplnění mezer,
mechanického blokování nebo ochrany například před
vzduchem nebo vodou.

PC-ADH-1

Použití
v domácnosti,
kanceláři nebo ve škole

Produkty pro obecné použití v domácím, školním nebo
kancelářském prostředí. Zahrnuje řemeslná lepidla,
víceúčelová lepidla a lepicí tyčinky, vteřinová lepidla,
lepidla na dřevo, kontaktní lepidla, lepidla ve sprej.

PC-ADH-2

Stavebnictví a stavitelské
práce (vyjma lepidel na bázi
cementu)

Lepidla a těsnicí materiály (výplně mezer) pro
stavitelské práce v místě stavby a mimo staveniště,
jako je nová práce, údržba a renovace, např. lepidla pro
krytiny stěn (včetně tapet) a podlah (včetně koberce,
PVS a linolea, parket) a rovněž pro inženýrské stavby
(mosty, dálnice, železnice). Lepidla na bázi cementu viz
„Malty“ v kategorii „Stavební produkty“.

PC-ADH-3

Obuv a kožené zboží

Speciální lepidla a těsnicí materiály pro kožené zboží a
obuv, např. pro podražení / připojení podešve, napínání
svršku na kopyto (cvikání), nárt, patku, poprodejní
opravy atd.

15

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti – kapitola R.12: Popis použití:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf.
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Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-ADH-4

Procesy týkající se papíru a
lepenky

Speciální lepidla a těsnicí materiály určené ke
zpracování papíru, lepenky a souvisejících produktů,
jako je balení, označování, laminace papíru na lepenku,
vázání knih. Nezahrnuje lepidla na papír určená
primárně k domácímu použití, viz „Lepidla a těsnicí
materiály – použití v domácnosti, kanceláři nebo ve
škole“.

PC-ADH-5

Dopravní průmysl

Produkty obsahující vysoce účinná strukturální lepidla a
těsnicí materiály, např. pro motorová a kolejová
vozidla, plavidla, letadla a kosmické lodě.

PC-ADH-6

Zpracování
dřeva
truhlářství
(včetně tmele)

PC-ADH-7

Procesy montážních linek

Lepidla a těsnicí materiály používané v procesech
montážních linek, například při montáži elektronických
součástek, zdravotnických prostředků, hraček – kromě
již pokrytých kategorií, např. pro procesy týkající se
papíru a lepenky.

PC-ADH-8**

Vícesložková lepidla a těsnicí
materiály

Produkty určené k mísení pro okamžité použití jako
lepidlo nebo těsnicí materiál.

PC-ADH-OTH

Jiná
lepidla
materiály

-

a

a

těsnicí

Speciální lepidla a těsnicí materiály pro truhlářství a
výrobu nábytku, včetně tmele. Nezahrnuje lepidla na
dřevo určená primárně k domácímu použití, viz „Lepidla
a těsnicí materiály – použití v domácnosti, kanceláři
nebo ve škole“.

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.
** Viz doplňující informace k této kategorii v oddílu 5.1.

5.2 Osvěžovače vzduchu (PC-AIR)
Tato kategorie zahrnuje osvěžovače vzduchu, které slouží k odorizaci nebo dezodorizaci vnitřních
prostor, včetně pokojů, specifických předmětů či věcí. Tabulka 2 představuje podkategorie
v kategorii PC-AIR.
Kategorie PC-AIR nezahrnuje výrobky používané jako vonné látky – viz oddíl 5.17,
„Vonné látky“ (PC-TEC).
Zvláštní pozornost je třeba věnovat této podkategorii:
„PC-AIR-1 – Osvěžovače vzduchu pro vnitřní prostory (kontinuální působení)“
nezahrnuje vonné oleje do lamp – viz „Oleje do lamp“ v oddílu 5.11, podkategorie
v kategorii „Paliva a přísady do paliv“ (PC-FUE).

16
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Tabulka 2: Podkategorie „Osvěžovačů vzduchu“, včetně kódů EuPCS, štítků a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-AIR*

Osvěžovače vzduchu

Osvěžovače vzduchu, které slouží k odorizaci nebo
dezodorizaci vnitřních prostor (např. v domácnostech,
kancelářích) nebo specifických předmětů či věcí (např. boty,
automobily, spotřebiče pro domácnost). Zahrnuje vonné
tyčinky, svíčky a zápalky používané pro jejich zapalování.
Nezahrnuje biocidní přípravky.

PC-AIR-1**

Osvěžovače
vzduchu
pro
vnitřní
prostory
(kontinuální působení)

Produkty, které slouží ke kontinuální odorizaci nebo
dezodorizaci vnitřního ovzduší, včetně rozptylovačů
(nezahrnuje vonné tyčinky a vonné svíčky).

PC-AIR-2

Osvěžovače
vzduchu
pro
vnitřní
prostory
(okamžité působení)

Produkty, které slouží k okamžité
dezodorizaci vnitřního ovzduší.

PC-AIR-3

Osvěžovače pro obuv

-

PC-AIR-4

Osvěžovače
pro vozidla

-

PC-AIR-5

Dezodoranty prostředí
(nezahrnuje
pokojové
dezodoranty)

vzduchu

odorizaci

nebo

Týká se určitých produktů, jejichž jediné zamýšlené použití
je dezodorizace uzavřených prostor (např. šatních skříní,
kredencí), spotřebičů pro domácnost (např. chladničky,
vysavače) nebo předmětů (např. odpadkových košů).
Nezahrnuje dezodorizační produkty v kategorii PC-AIR např.
pro pokoje, boty nebo vozidla.
Netýká se produktů používaných k dezodorizaci textilních
výrobků nebo koberce (viz „Osvěžovače/dezodoranty na
textil“) nebo koberců a čalounění (viz „Dezodoranty nebo
osvěžovače pro koberec/čalounění“).

PC-AIR-6

Vonné tyčinky

-

PC-AIR-7

Svíčky – vonné nebo
bez vůně

-

PC-AIR-8

Zápalky

-

PC-AIR-OTH

Jiné
vzduchu

osvěžovače

Jiné osvěžovače vzduchu a dezodoranty prostředí dosud
nezahrnuté v předchozích kategoriích.

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.
** Viz doplňující informace k této kategorii v oddílu 5.2.

5.3 Produkty pro zvířata (PC-ANI)
Tato kategorie zahrnuje produkty pro péči o zvířata včetně doplňkových látek do zvířecích krmiv
(upozorňujeme, že konečné krmné produkty jsou vyňaté z nařízení CLP, viz oddíl 2.2). Tabulka 3
představuje dostupné podkategorie produktů pro zvířata zahrnutých do působnosti nařízení CLP,
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zejména doplňkových látek používaných ve výživě zvířat, jak je definuje nařízení o těchto
doplňkových látkách16.
Kategorie PC-ANI nezahrnuje biocidní přípravky pro péči o zvířata – viz oddíl 5.18,
„Biocidní přípravky“.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat této podkategorii:
„PC-ANI-1 – Doplňkové látky a premixy pro krmiva pro zvířata“ nezahrnuje produkty
používané pro další formulaci v průmyslových zařízeních – viz oddíl 3.3, „Směsi pro
další formulaci“.
Tabulka 3: Podkategorie „Produktů pro zvířata“, včetně kódů EuPCS, štítků a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-ANI*

Produkty pro zvířata

Produkty pro péči o zvířata včetně doplňkových látek do
zvířecích krmiv
(vyjma biocidních přípravků, veterinárních léčivých
přípravků, krmných surovin, krmných směsí, krmiva pro
domácí mazlíčky a medikovaného krmiva).

PC-ANI-1**

Doplňkové
látky
a
premixy pro krmiva pro
zvířata

Produkty, které jsou záměrně přidávány do krmiva nebo
vody za účelem vykonání určité funkce.
Nezahrnuje potravu a krmné produkty.

PC-ANI-2

Šampony a kondicionéry
pro zvířata

Nezahrnuje biocidní přípravky.

PC-ANI-OTH

Jiné produkty pro zvířata
(vyjma
biocidních
přípravků)

-

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.
** Viz doplňující informace k této kategorii v oddílu 5.3.

5.4 Umělecké materiály včetně chemických výrobků používaných pro
dekorativní účely (PC-ART)
Tato kategorie zahrnuje barvy a jiné umělecké a řemeslné materiály pro umělecké vyjádření
nebo dekorativní účely, včetně pomocných materiálů. Tabulka 4 představuje podkategorie
v kategorii PC-ART.
Kategorie PC-ART nezahrnuje:
•
•
•

barvy a související pomocné přípravky používané pro architektonickou dekoraci –
viz oddíl 5.14, „Barvy a nátěry (a související pomocné přípravky)“ (PC-PNT),
_Paints_and_coatings
barvy ve spreji – viz oddíl 5.14 „Aerosolové barvy a nátěry“, podkategorie
v kategorii „Barvy a nátěry (a související pomocné přípravky)“ (PC-PNT),
řemeslná lepidla – viz oddíl 5.1, „Lepidla a těsnicí materiály“ (PC-ADH),

Nařízení (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32003R1831.
16
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•

barvy na obličej a tělo, které jsou kosmetickými přípravky, a proto nespadají do
působnosti článku 45 nařízení CLP.

Tabulka 4: Podkategorie produktů „Umělecké materiály“, včetně kódů EuPCS, štítků a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-ART*

Umělecké
materiály
(včetně
chemických
výrobků používaných pro
dekorativní účely)

Zahrnuje barvy a jiné umělecké a řemeslné materiály pro
umělecké vyjádření nebo dekorativní účely, včetně
pomocných materiálů.
Umělecká a řemeslná lepidla viz „Lepidla a těsnicí
materiály – použití v domácnosti, kanceláři nebo ve
škole“.

PC-ART-1

Barvy pro umělce, řemesla
a hobby barvy

Barvy pro umělecké a kreativní
barvení/dekoraci předmětů

vyjádření

a

pro

(nezahrnuje „Barvy nanášené prsty“ a barvy ve spreji na
graffiti / pouliční umění – viz „Aerosolové barvy a
nátěry“).
PC-ART-2

Barvy nanášené prsty

Barvy používané dětmi při hře, nanáší se přímo prsty.

PC-ART-3

Pastelky, křídy a pastely

Směsi v tuhé/komprimované formě k barvení/kreslení
při tvůrčím vyjádření nebo hře.

PC-ART-4

Pomocné
umělce

Pomocné materiály pro umělce včetně nosičů/vehikul
(jako jsou oleje), rozpouštědel/ředidel, látek na speciální
efekty,
tónovacích
médií,
rychleschnoucích
a
pomaluschnoucích gelů, fixativů a laků.

PC-ART-5

Modelovací hmoty

Kreativní modelovací/sochařský materiál pro dospělé
nebo děti, jako jsou hlíny (např. keramická, polymerní).

PC-ART-6

Chemické
výrobky
používané pro dekorativní
účely

Zahrnuje chemické výrobky, jako je umělý sníh /
sněhové vločky / námraza, umělé pavučiny.

PC-ART-OTH

Jiné umělecké materiály
(včetně
chemických
výrobků používaných pro
dekorativní účely)

Jiné umělecké materiály a chemické výrobky používané
pro dekorativní účely dosud nezahrnuté v předchozích
kategoriích.

materiály

pro

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.

5.5 Produkty na čištění, péči a údržbu (nezahrnuje biocidní přípravky)
(PC-CLN)
Tato kategorie zahrnuje produkty na čištění, péči a údržbu pro oblasti zamýšleného použití
uvedené v tabulce 5.
Tato kategorie nezahrnuje biocidní přípravky – viz oddíl 5.18, „Biocidní přípravky“
(PC- BIO).
Tato kategorie nezahrnuje detergenty a pomocné přípravky pro praní prádla a
mytí nádobí – viz oddíl 5.8, „Detergenty a pomocné přípravky pro praní prádla a mytí
nádobí“ (PC-DET).
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Zvláštní pozornost je třeba věnovat těmto podkategoriím:
„PC-CLN-4 – Přípravky na odstranění vodního kamene“ zahrnuje všechny
přípravky na odstranění vodního kamene, např. odstraňovače vodního kamene pro
kuchyňské zařízení, jako jsou kávovary, konvice, vodní kotle a ohřívače. Tato
podkategorie také zahrnuje odstraňovače vodního kamene pro záchod a koupelnu a
odstraňovače vodního kamene pro myčky nádobí nebo pračky.
„PC-CLN-8 – Prostředky pro čištění a péči určené pro interiérový nábytek
(nezahrnuje kůži a čalounění)“ – kůže viz „Kůže – prostředky pro čištění a péči“ a
čalounění viz „Čisticí prostředky pro koberec/čalounění“ (tabulka 6).
„PC-CLN-10 – Kuchyňské čisticí prostředky a související produkty“ nezahrnuje
výrobky na odstraňování kouřové pryskyřice, např. digestoří nebo kouřovodů – viz
podkategorie „Čisticí prostředky na krby a kouřovou pryskyřici“ (tabulka 6).
„PC-CLN-12 – Prostředky pro čištění a péči určené pro kámen, dlaždice a
spárovací hmotu“ nezahrnuje prostředky pro čištění a péči pro kuchyň a čisticí
prostředky na koupelnové dlaždice – viz podkategorie „Čisticí prostředky pro kuchyň“
a „Čisticí prostředky pro koupelnu“ (tabulka 6).
„PC-CLN-13 – Prostředky pro čištění a údržbu podlahy a pro péči o ní“
nezahrnuje prostředky určené pro kamenné a dlaždicové podlahy, např. v kuchyni,
koupelně a dalších prostorách – viz podkategorie „Prostředky pro čištění a péči určené
pro kámen, dlaždice a spárovací hmotu“ (tabulka 6).
„PC-CLN-14.1 – Čisticí prostředky pro koberec/čalounění“ nezahrnuje kožené
čalounění – viz podkategorie „Kůže – prostředky pro čištění a péči“ (tabulka 6).
Tabulka 5: Podkategorie „Produktů na čištění, péči a údržbu (nezahrnuje biocidní přípravky)“, včetně kódů
EuPCS, štítků a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-CLN*

Produkty na čištění, péči a údržbu
(nezahrnuje biocidní přípravky)

Detergenty viz „Detergenty a pomocné
přípravky pro praní prádla a mytí nádobí
(nezahrnuje biocidní přípravky)“.

PC-CLN-1

Abrazivní čisticí prostředky

Produkty určené k čištění povrchů
mechanickým působením zahrnující
např. univerzální nebo víceúčelové
čisticí prostředky, čisticí prostředky pro
kuchyň, záchod nebo koupelnu.

PC-CLN-2

Univerzální
(nebo
víceúčelové)
neabrazivní čisticí prostředky

-

PC-CLN-3

Bělicí prostředky pro čištění nebo
použití na prádlo (nezahrnuje biocidní
přípravky)

-

PC-CLN-4**

Přípravky
kamene

-

PC-CLN-5

Prostředky na čištění odtoků

-

PC-CLN-6

Čisticí prostředky na krby a kouřovou
pryskyřici

Zahrnuje produkty pro udírny a komíny.

na

odstranění

vodního
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Štítek

Popis

PC-CLN-7

Čisticí
prostředky
na
sklo/okna/zrcadla (nezahrnuje čelní
skla)

Čisticí prostředky na čelní sklo viz
„Čisticí prostředky na čelní sklo“.

PC-CLN-8**

Prostředky pro čištění a péči určené
pro interiérový nábytek (nezahrnuje
kůži a čalounění)

Prostředky pro čištění interiérového
dřevěného nábytku a jiného nábytku
s tvrdým povrchem a pro péči o něj.
Zahrnuje běžné čisticí prostředky,
spreje
proti
prachu,
leštidla,
kondicionéry.

PC-CLN-9

Venkovní
čisticí
prostředky
(nezahrnuje kámen, beton a podobné
povrchy)

Prostředky
pro
čištění
například
zahradního nábytky, dřevěných teras a
palub, plotů a péči o ně (nezahrnuje
biocidní přípravky). Čištění venkovních
chodníků, cest, viz „Zátěžové čisticí
prostředky na kámen a podobné
povrchy“.

PC-CLN-10*,**

Kuchyňské
čisticí
prostředky
a
související
produkty
(nezahrnuje
biocidní přípravky)

Nezahrnuje
„Biocidní
přípravky“,
odstraňovače vodního kamene (viz
„Přípravky na odstranění vodního
kamene“) a abrazivní čisticí prostředky
(viz „Abrazivní čisticí prostředky“).

PC-CLN-10.1

Čisticí prostředky pro kuchyň

Prostředky zahrnující čisticí prostředky
na
různé
povrchy,
odmašťovací
prostředky a prostředky na čištění
kuchyňských dlaždic.

PC-CLN-10.2

Čisticí prostředky
přístroje a zařízení

Nezahrnuje
odstraňovače
vodního
kamene (viz „Přípravky na odstranění
vodního kamene“).

PC-CLN-10.3

Prostředky pro čištění varné desky a
péči o ni

-

PC-CLN-10.4

Čisticí prostředky na troubu, gril nebo
venkovní gril

-

PC-CLN-10.OTH

Jiné kuchyňské a související čisticí
prostředky
(nezahrnuje
biocidní
přípravky)

-

PC-CLN-11*

Prostředky pro čištění koupelny a WC
a péči o ně (nezahrnuje biocidní
přípravky)

Nezahrnuje
„Biocidní
přípravky“,
odstraňovače vodního kamene (viz
„Přípravky na odstranění vodního
kamene“) a abrazivní čisticí prostředky
(viz „Abrazivní čisticí prostředky“).

PC-CLN-11.1

Čisticí prostředky pro koupelnu

Zahrnuje čisticí prostředky na různé
povrchy a koupelnové dlaždice.

pro

kuchyňské
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Štítek

Popis

PC-CLN-11.2

Čisticí prostředky pro WC

Nezahrnuje přípravky pro opakované
splachování.

PC-CLN-11.3

Prostředky pro opakované splachování
pro WC

Přípravky pro opakované splachování
k použití
pro
nádrž
nebo
okraj
záchodové mísy.

PC-CLN-11.OTH

Jiné prostředky pro čištění koupelny a
WC a péči o ně (nezahrnuje biocidní
přípravky)

-

PC-CLN-12*, **

Prostředky pro čištění a péči určené
pro kámen, dlaždice a spárovací
hmotu

Nezahrnuje biocidní přípravky a rovněž
přípravky pro použití v kuchyni a
koupelně.

PC-CLN-12.1

Prostředky pro čištění a péči určené
pro kámen a dlaždice – pravidelné
použití

Čisticí
prostředky
určené
k pravidelnému použití pro údržbu
kamenných a kachlových/dlaždicových
povrchů včetně podlah. Nezahrnuje
prostředky
určené
konkrétně
pro
kuchyň, záchod a koupelnu.

PC-CLN-12.2

Zátěžové
čisticí
prostředky
kamenné a podobné povrchy

pro

Prostředky
pro
náročné
čištění
kamenných a podobných povrchů
včetně venkovních chodníků, cest,
náhrobků.

PC-CLN-12.3

Čisticí prostředky na spárovací hmotu

Prostředky určené konkrétně k čištění
spárovací hmoty.

PC-CLN-12.OTH

Jiné prostředky pro čištění a péči
určené pro kámen, dlaždice a
spárovací hmotu

-

PC-CLN-13*, **

Prostředky pro čištění a údržbu
podlahy a pro péči o ní (nezahrnuje
kámen a dlaždice)

Nezahrnuje prostředky pro kamenné a
dlaždicové podlahy – viz „Prostředky pro
čištění a péči určené pro kámen,
dlaždice a spárovací hmotu“.

PC-CLN-13.1

Čisticí prostředky na podlahu

Čisticí
prostředky
určené
k pravidelnému použití pro údržbu
podlah, včetně jednodávkových kapslí.
Nezahrnuje kamenné a dlaždicové
podlahy – viz „Prostředky pro čištění a
péči určené pro kámen, dlaždice a
spárovací hmotu“.

PC-CLN-13.2

Prostředky pro péči o podlahu, např.
vosky, emulze

-

PC-CLN-13.2

Odstraňovače podlahových krytin

Nezahrnuje odstraňovače barvy – viz
„Odstraňovače a ředidla barev a
související pomocné přípravky“.

PC-CLN-13.OTH

Jiné prostředky pro čištění a údržbu
podlahy a pro péči o ni (nezahrnuje
kámen a dlaždice)

-
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Štítek

Popis

PC-CLN-14*

Prostředky na koberec a čalounění

PC-CLN-14.1**

Čisticí
prostředky
koberec/čalounění

pro

-

PC-CLN-14.2

Dezodoranty nebo
koberec/čalounění

pro

Nezahrnuje osvěžovače textilu – viz
„Osvěžovače/dezodoranty na textil“.

PC-CLN-OTH

Jiné prostředky na koberec a čalounění

-

PC-CLN-15*

Čisticí prostředky pro zvláštní osobní
předměty

-

PC-CLN-15.1

Čisticí prostředky na brýle

Nezahrnuje čisticí roztoky na kontaktní
čočky.

PC-CLN-15.2

Čisticí
prostředky
pro
elektronické obrazovky

domácí

-

PC-CLN-15.3

Čisticí prostředky pro hudební nástroje

-

PC-CLN-15.4

Leštěnka / odstraňovač znečištění
(matného povrchu) na kov

Zahrnuje čisticí prostředky na šperky,
stříbrné nádobí a jiné kovy, jako je
mosaz a měď.

PC-CLN-15.OTH

Jiné čisticí prostředky pro zvláštní
osobní předměty

-

PC-CLN-16*

Prostředky pro čištění a péči určené
pro textil a kůži (včetně obuvi)

Prostředky pro čištění a péči určené pro
textilní a kožené zboží včetně obuvi.
Nezahrnuje čalounění (viz „Prostředky
na koberec a čalounění“) a barviva (viz
„Barvy“ a „Pigmenty“).

PC-CLN-16.1

Kůže – prostředky pro čištění a péči

Prostředky určené k čištění nebo péči o
kožené předměty, jako je obuv, nábytek
a jiné kožené zboží za účelem zachování
nebo obnovení síly, vzhledu a ohebnosti
(nezahrnuje „Impregnační prostředky“).

PC-CLN-16.2

Textilní obuv – čisticí prostředky

Čisticí prostředky pro textilní
(nezahrnuje koženou obuv).

PC-CLN-16.3

Osvěžovače/dezodoranty na textil

Nezahrnuje osvěžovače pro obuv – viz
„Osvěžovače pro obuv“.

PC-CLN-16.4

Prostředky pro chemické čištění a
související produkty

Prostředky určené k čištění textilních
výrobků bezvodými čisticími postupy.

osvěžovače

Zahrnuje čisticí prostředky pro koberec
a čalounění.

obuv
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Štítek

Popis

PC-CLN-16.5

Impregnační prostředky pro hotové
textilní výrobky a kožené zboží

Prostředky
určené
k zajištění
nepromokavosti nebo jako odpuzovač
nečistot pro hotové textilní výrobky a
kožené zboží. Nezahrnuje impregnační
prostředky používané v průmyslovém
zpracování textilu nebo kůže – viz
„Prostředky pro zpracování textilu“ nebo
„Prostředky pro zpracování kůže“.

PC-CLN-16.6

Venkovní textilní výrobky – čisticí
prostředky

Prostředky určené k čištění markýz,
stanů, plachtovin, plachet (lodních)…

PC-CLN-16.OTH

Jiné prostředky pro čištění a péči
určené pro textil a kůži (včetně obuvi)

-

PC-CLN-17*

Prostředky pro čištění a péči určené
pro vozidla (všech typů)

-

PC-CLN-17.1

Čisticí prostředky na
všechny typy vozidel

exteriér

–

Zahrnuje šampony na automobily a jiné
prostředky určené k odstranění špíny,
mastnoty a odolné špíny z exteriéru
vozidla.

PC-CLN-17.2

Prostředky pro péči
všechny typy vozidel

exteriér

–

Zahrnuje laky, leštěnky, vosky.

PC-CLN-17.3

Prostředky pro čištění interiéru a péči
o něj (nezahrnuje osvěžovače vzduchu
a prostředky na čalounění nebo kůži)

Prostředky pro čištění a péči používané
k čištění vnitřních povrchů vozidel, např.
gumových,
vinylových,
plastových.
Kožené čalounění viz „Kůže – prostředky
pro čištění a péči“. Čisticí prostředky na
látkové a textilní čalounění viz „Čisticí
prostředky pro koberec/čalounění“.

PC-CLN-17.4

Čisticí prostředky na motor

-

PC-CLN-17.5

Čisticí prostředky na brzdy

-

PC-CLN-17.6

Čisticí prostředky na chrom, ráfek a
jiné kovy – všechny typy vozidel

-

PC-CLN-17.7

Čisticí prostředky na čelní sklo

Prostředky určené k mytí čelního skla
vozidel přímým nanesením.

PC-CLN-17.8

Mycí kapalina
ostřikovačů)

PC-CLN-17.OTH

Jiné prostředky pro čištění a péči pro
vozidla (všech typů)

-

PC-CLN-OTH

Jiné produkty na čištění, péči a údržbu
(nezahrnuje biocidní přípravky)

-

na

o

čelní

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.
** Viz doplňující informace k této kategorii v oddílu 5.5.

sklo

(do

Prostředek přidávaný k vozidlům pro
čištění čelního skla pomocí stěračů.
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5.6 Barviva (PC-COL)
Tato kategorie zahrnuje pouze produkty pro konečné použití určené k propůjčení barvy např.
textilním výrobkům, kůži, papíru a dalším materiálům. Barviva používaná pro kosmetické účely,
jako jsou barvy na vlasy, nespadají do působnosti článku 45 nařízení CLP a nejsou zde zahrnuta.
Tabulka 6 představuje dvě podkategorie v kategorii PC-COL.
Kategorie PC-COL nezahrnuje fixační prostředky používané v procesech barvení – viz
oddíl 5.17 „Prostředky pro zpracování textilu (nezahrnuje barvy a pigmenty)“,
podkategorie v kategorii „Výrobky pro chemické nebo technické procesy“ (PC-TEC).
Směsi, které jsou míchány během konečného použití (např. při výrobě předmětů), se
nepovažují za směsi pro další formulaci 17.
Tabulka 6: Podkategorie výrobků „Barviva“, včetně kódů EuPCS a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-COL*

Barviva

-

PC-COL-1

Barvy

Rozpustná barviva.

PC-COL-2

Pigmenty

Nerozpustná barviva.

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.

5.7 Stavební produkty (PC-CON)
Tabulka 7 představuje podkategorie stavebních produktů. Stavebním produktem je výrobek
nebo sestava, který je vyroben nebo uveden na trh za účelem trvalého zabudování do stavby
nebo její části a jehož vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na
stavební práce18.
Kategorie PC-CON nezahrnuje:
•

necementová lepidla používaná ve stavebnictví, při renovacích a stavitelských
pracích,

•

těsnicí materiály pro výplně mezer používané ve stavebnictví, při renovacích a
stavitelských pracích.

Viz podkategorie „Lepidla a těsnicí materiály – stavebnictví a stavitelské práce“,
v oddílu 5.1 „Lepidla a těsnicí materiály“ (PC-ADH).
Podkategorie „PC-CON-5 – Stavební chemikálie“ zahrnuje širokou škálu produktů,
které byly rozděleny do tří různých produktových oblastí popsaných v tabulce 7. Tato
podkategorie zahrnuje chemické výrobky používané k napuštění nebo ochraně
stavebních hmot (tedy výrobky nezahrnuté v podkategorii „Barvy/nátěry – ochranné a
funkční“).

Upraveno z Pokynů k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti – kapitola R.12: Popis použití str.
20: https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf.
17

18

Nařízení (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým
se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32011R0305.
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Tabulka 7: Podkategorie „Stavebních produktů“, včetně kódů EuPCS, štítků a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-CON*

Stavební produkty

Stavební produkty zahrnují produkty určené k začlenění
do stavebních prací (stavební nebo konstrukční práce)
nebo jejich částí (vyjma biocidních přípravků).

PC-CON-1

Cement

-

PC-CON-2

Beton

-

PC-CON-3

Sádra

Sádrové produkty jsou založeny zejména na síranu
vápenatém a zahrnují sádrové omítky, podlahové potěry
a výplně.

PC-CON-4

Malty

Malta je obecný termín zahrnující zednické a opravné
malty, omítky a základní omítky, potěry a lepidla na bázi
cementu (jiná necementová lepidla viz „Lepidla a těsnicí
materiály – stavebnictví a stavitelské práce“).

PC-CON-5

Stavební chemikálie

Stavební chemikálie zahrnují přípravky, které se
přidávají ke stavebním hmotám nebo na stavební hmoty
na staveništi:
a) ke zlepšení zpracovatelnosti nebo zvýšení výkonu,
např.
směsi
a
přísady
(polykarboxyláty,
polykondenzátové
pryskyřice,
celulózové
ethery,
siloxany, biopolymery…) pro cement a maltu,
b) pro speciální funkci, např. modifikované minerální
maltové systémy (opravné malty, základní omítky,
těsnicí a spojovací produkty, např. polymerní disperze,
epoxidové pryskyřice, polyurethany),
c) pro ochranu stavebních hmot nebo konečné struktury
z nich vytvořené,
např. separační prostředky na beton, hydrofobní činidla,
reaktivní pryskyřice, membrány nanášené v kapalné
formě pro hydroizolaci, modifikované emulze na bázi
bitumenu pro hydroizolaci.

PC-CON-OTH

Jiné stavební produkty

-

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.

5.8 Detergenty a pomocné přípravky pro praní prádla a mytí nádobí (PCDET)
Tato kategorie zahrnuje detergenty a pomocné přípravky využívané při praní prádla a mytí
nádobí, jak je popisuje nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech19. Zahrnuje detergenty např.
v jednodávkovém balení (upozorňujeme, že informace o obalu by měla být uvedena v jiném
oddíle ve formátu podání). Tabulka 8 představuje podkategorie v kategorii PC-DET.
Kategorie PC-DET nezahrnuje:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0648.
19
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•

bělidla na prádlo – viz oddíl 5.5, „Bělicí prostředky pro čištění nebo použití na
prádlo (nezahrnuje biocidní přípravky)“, podkategorie v kategorii „Produkty na
čištění, péči a údržbu“ (PC-CLN), a

•

osvěžovače textilu – viz oddíl 5.5, „Osvěžovače/dezodoranty na
podkategorie v kategorii „Produkty na čištění, péči a údržbu“ (PC-CLN).

textil“,

Zvláštní pozornost je třeba věnovat těmto podkategoriím:
„PC-DET-2.7 – Pečující přípravky pro pračku“ a „PC-DET-4.2 – Pečující
přípravky pro myčku nádobí“ nezahrnují výrobky, jejichž jediným
zamýšleným použitím je dezodorizace – viz oddíl 5.2, „Dezodoranty
prostředí“, podkategorie v kategorii „Osvěžovače vzduchu“ (PC-AIR).
„PC-DET-2.8 Bělicí činidla nebo optické zjasňovače“ nezahrnuje bělidla
na prádlo – viz oddíl 5.5, „Bělicí prostředky pro čištění nebo použití na prádlo
(nezahrnuje biocidní přípravky)“, podkategorie v kategorii „Produkty na
čištění, péči a údržbu“ (PC-CLN).

Tabulka 8: Podkategorie výrobků „Detergenty a pomocné přípravky pro praní prádla a mytí nádobí
(nezahrnuje biocidní přípravky)“, včetně kódů EuPCS, štítků a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-DET*

Detergenty
a
pomocné
přípravky pro praní prádla a
mytí
nádobí
(nezahrnuje
biocidní přípravky)

Přípravky obsahující mýdla a/nebo jiné
povrchově aktivní látky určené pro mycí a
čisticí postupy. Detergenty mohou být
v jakékoliv formě (kapalina, prášek, pasta,
tyčinky, hrudky, tvarované kusy, kostky,
atd.) a mohou být uváděny na trh nebo
používány
pro
potřeby
domácností,
profesionální nebo průmyslové potřeby.

PC-DET-1*

Prací prostředky

Tato kategorie zahrnuje prostředky pro praní
prádla a péči o něj v domácnosti (včetně
samoobslužných prádelen a společných
prádelen) a průmyslových pračkách.

PC-DET-1.1

Prací prostředek pro ruční praní

Prací prostředek určený speciálně pro ruční
praní prádla.

PC-DET-1.2

Prací prostředky
v domácnosti

použití

Zahrnuje jednodávkové kapsle.

PC-DET-1.3

Prací prostředky – profesionální
nebo průmyslové použití

Zahrnuje jednodávkové kapsle.

PC-DET-1.OTH

Jiné prací prostředky

-

PC-DET-2*

Pomocné přípravky pro praní a
péči
(nezahrnuje
biocidní
přípravky)

Nezahrnuje bělidla na prádlo (viz „Bělicí
prostředky pro čištění nebo použití na prádlo
(nezahrnuje
biocidní
přípravky)“);
nezahrnuje
osvěžovače
textilu
(viz
„Osvěžovače/dezodoranty na textil“).

–
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Štítek

Popis

PC-DET-2.1

Posilovače mycí schopnosti a
odstraňovače
skvrn
během
praní

Prostředky používané během praní určené
ke zvýšení čisticího výkonu pracího procesu
nebo
k odstranění
skvrn
z textilních
výrobků.

PC-DET-2.2

Změkčovadla tkanin

Prostředky určené k pozměnění povrchu
tkanin na dotyk v postupech, které doplňují
praní tkanin.

PC-DET-2.3

Pomocné prostředky pro žehlení

-

PC-DET-2.4

Škrob na prádlo

-

PC-DET-2.5

Odstraňovače skvrn aplikované
před praním

Prostředky určené k ošetření skvrn před
pracím procesem.

PC-DET-2.6

Máchací přípravky na prádlo
(nezahrnuje biocidní přípravky)

-

PC-DET-2.7

Pečující přípravky pro pračku

Netýká se přípravků, které se používají
pouze k dezodorizaci, viz „Dezodoranty
prostředí“.

PC-DET-2.8

Bělicí činidla
zjasňovače

Bělicí činidla nebo optické zjasňovače jsou
fluorescenční bělicí činidla, která odrážejí
ultrafialové paprsky slunečního záření jako
bílé, viditelné světlo, čímž oděvu propůjčují
dojem bělosti.

PC-DET-2.OTH

Jiné pomocné přípravky pro
praní
a
péči
(nezahrnuje
biocidní přípravky)

-

PC-DET-3*

Mycí prostředky na mytí nádobí

Zahrnuje jednotkovou dávku.

PC-DET-3.1

Mycí
prostředky
do
automatických myček nádobí –
použití v domácnosti

-

PC-DET-3.2

Mycí
prostředky
do
automatických myček nádobí –
profesionální nebo průmyslové
použití

Prostředky určené zejména k použití např.
v profesionálních restauracích, institucích.

PC-DET-3.3

Mycí prostředky pro ruční mytí
nádobí

Mycí prostředky určené k použití při ručním
mytí nádobí.

PC-DET-3.OTH

Jiné mycí prostředky na mytí
nádobí

-

PC-DET-4*

Pomocné prostředky pro mytí
nádobí a péči

-

PC-DET-4.1

Sůl do myčky nádobí

-

PC-DET-4.2

Pečující přípravky pro myčku
nádobí

Zahrnuje protikorozní prostředky. Netýká se
přípravků,
které
jsou
určeny
pouze
k dezodorizaci
–
viz
„Dezodoranty
prostředí“.

nebo

optické
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Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-DET-4.3

Přípravky na ochranu skla

PC-DET-4.4

Oplachovací
nádobí

PC-DET-4.OTH

Jiné pomocné prostředky pro
mytí nádobí a péči

přípravky

pro

Prostředky určené ke zlepšení oplachování a
zabránění tvorby filmu na nádobí.
-

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.
** Viz doplňující informace k této kategorii v oddílu 5.8.

5.9 E-kapaliny a směsi pro elektronické cigarety (PC-ELQ)
E-kapaliny (a směsi používané pro e-kapaliny) jsou směsi používané v produktech pro vapování,
jako jsou elektronické cigarety. Jako elektronická cigareta se označuje výrobek, který lze použít
pro užívání výparů obsahujících nikotin prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv součást tohoto
výrobku, včetně zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku. Elektronické cigarety
mohou být jednorázové, nebo opětovně naplnitelné (pomocí náhradní náplně nebo nádržky),
nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků20. Tabulka 9 představuje dvě
podkategorie v kategorii „E-kapaliny a směsi pro elektronické cigarety“.

Tabulka 9: Podkategorie „E-kapalin a směsí pro elektronické cigarety“, včetně kódu EuPCS a štítku.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-ELQ*

E-kapaliny a směsi pro
elektronické cigarety

-

PC-ELQ-1

E-kapaliny
elektronické cigarety

E-kapaliny pro elektronické cigarety jsou směsi,
které jsou dodávány konečnému uživateli jako
přípravky připravené k okamžitému použití pro
vapování.

PC-ELQ-2

Směsi pro e-kapaliny

pro

Směsi pro e-kapaliny jsou dodávány jako součást
takzvaných samo-mísicích souprav, u kterých je
uživatel zodpovědný za přípravu konečné ekapaliny podle speciálních pokynů dodavatele. Tyto
směsi nejsou určeny k použití v elektronických
cigaretách jako takové.

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.

Definice převzata ze směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích:
https://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision_en.
20

EuPCS: praktický průvodce

29

5.10 Hnojiva a hnojivé výrobky (PC-FER)
Tato kategorie zahrnuje výrobky určené k poskytování živin nebo ke zlepšení jejich efektivity
využívání živin. Tabulka 10 představuje podkategorie „Hnojiv a hnojivých výrobků“.
Kategorie PC-FER nezahrnuje prostředky pro sanaci půdy určené např. pro
ekologickou sanaci znečištěných půd – viz oddíl 5.17, „Prostředky pro sanaci půdy“,
podkategorie v kategorii „Výrobky pro chemické nebo technické procesy“ (PC-TEC).
Zvláštní pozornost je třeba věnovat této podkategorii:
„PC-FER-7 – Kombinace hnojiv a hnojivých výrobků“ zahrnuje výrobky,
jejichž primárním cílem není poskytnout výživu (např. pěstební substrát
s hnojivy).

Tabulka 10: Podkategorie „Hnojiv a hnojivých výrobků“, včetně kódů EuPCS, štítků a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-FER*

Hnojiva
výrobky

a

hnojivé

PC-FER-1

Hnojiva

Produkty primárně určené k poskytnutí živin rostlinám.
Zahrnuje hnojiva smíchaná například s inhibitory nebo
chelatačními činidly.

PC-FER-2

Materiál k vápnění půd

Produkty určené k úpravě půdní kyselosti obsahující oxidy,
hydroxidy, uhličitany nebo křemičitany živin vápníku (Ca)
nebo hořčíku (Mg).

PC-FER-3

Pomocné půdní látky

Produkty určené k přidávání do půdy za účelem zachovat,
zlepšit nebo chránit fyzikální či chemické vlastnosti,
strukturu nebo biologickou aktivitu půdy.

PC-FER-4

Pěstební substrát

Pěstební materiál má být jiný materiál než půda určená
k použití jako substrát pro rozvoj kořenů.

PC-FER-5

Agronomické přísady

Produkty určené pro přidání k výrobku poskytujícímu
rostlinám živinu s cílem zlepšit vzorec uvolňování živiny
z uvedeného výrobku.

PC-FER-6

Rostlinné biostimulanty

Přípravky stimulující procesy výživy rostlin nezávisle na
obsahu živin v přípravku, jejichž jediným cílem je zlepšit
jednu nebo více následujících charakteristik rostliny: a)
efektivitu využívání živin; b) toleranci vůči abiotickému
stresu nebo c) kvalitativní znaky plodiny.

PC-FER-7**

Kombinace hnojiv
hnojivých výrobků

Zahrnuje výrobky obsahující kombinaci kategorií hnojiva a
hnojivého výrobku. Netýká se výrobků, jejichž primárním
cílem je poskytnout výživu – viz „Hnojiva“.

a

Výrobky aplikované nebo určené k aplikaci buď samotné,
nebo smíchané s jiným materiálem na rostliny nebo jejich
rhizosféru za účelem poskytnutí živin rostlinám nebo ke
zlepšení jejich efektivity využívání živin. Nezahrnuje
„Prostředky pro sanaci půdy“ používané pro znečištěné
oblasti.

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.
** Viz doplňující informace k této kategorii v oddílu 5.10.
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5.11 Paliva a přísady do paliv (PC-FUE)
Tato kategorie zahrnuje všechny druhy paliv a přísady do paliv. Tabulka 11 představuje
podkategorie paliv a přísad do paliv.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat této podkategorii:
„PC-FUE-2 – Oleje do lamp“, která zahrnuje vonné produkty pro použití ve
vnitřním nebo venkovním prostoru, může zahrnovat výrobky považované
za „Osvěžovače vzduchu“.

Tabulka 11: Podkategorie „Paliv (a přísad do paliv)“, včetně kódů EuPCS, štítků a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-FUE*

Paliva
paliv)

(a přísady

PC-FUE-1

Paliva
stroje

PC-FUE-2**

Oleje do lamp

Zahrnuje vonné a neparfémované oleje do lamp.

PC-FUE-3

Tekutý podpalovač pro
grily

Náplň do zapalovačů např. pro grily na dřevěné uhlí.

PC-FUE-4

Kempinková paliva

Paliva pro přenosná topná, varná a osvětlovací zařízení např.
kempinkové vařiče a svítilny (nezahrnuje oleje do lamp).

PC-FUE-5

Přísady do paliv a složky
paliv

Produkty přidávané do paliv za účelem propůjčení nebo
zlepšení žádoucích vlastností nebo k potlačení nežádoucích
vlastností. Nezahrnuje teplovodivé kapaliny – viz
„Teplovodivé kapaliny“.

PC-FUE-OTH

Jiná paliva

pro

vozidla

do

a

Zahrnuje paliva pro vozidla a stroje, oleje do lamp (např. do
dekorativních lamp), tekuté podpalovače pro grily a paliva
do lamp pro přenosná zařízení (např. pro venkovní vaření).
-

-

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.
** Viz doplňující informace k této kategorii v oddílu 5.11.

5.12 Inkousty, tonery a související tiskařské materiály (PC-INK)
Tato kategorie zahrnuje výrobky související s psaním a tiskařskými činnostmi pro domácí,
profesionální a průmyslové použití. Tabulka 12 představuje podkategorie inkoustů, tonerů a
dalších souvisejících tiskařských materiálů.
Tato kategorie nezahrnuje inkousty používané pro zkrášlování těla a podobné účely –
viz oddíl 5.16, „Tetovací inkousty“ (PC-TAT).
Zvláštní pozornost je třeba věnovat této podkategorii:
„PC-INK-3 – Komerční tiskařské inkousty, tonery a související produkty pro
konečné úpravy“– upozorňujeme, že související produkty pro konečné úpravy
zahrnují přetiskové laky a nátěry.
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Tabulka 12: Podkategorie výrobků „Inkousty, tonery a související tiskařské materiály“, včetně kódů
EuPCS, štítků a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-INK*

Inkousty, tonery a související
tiskařské materiály

Nezahrnuje
inkousty“.

PC-INK-1

Inkousty na psaní a kreslení

Inkousty k použití při psaní nebo kreslení rukou,
např. perem, štětcem atd. Zahrnuje inkousty pro
použití s razítkovacím polštářkem.

PC-INK-2

Inkousty a tonery pro domácí a
kancelářské tiskárny

Inkousty a tonery používané k tisku domácím a
kancelářském prostředí.

PC-INK-3**

Komerční tiskařské inkousty,
tonery a související produkty
pro konečné úpravy

Produkty pro průmyslové a profesionální tiskařské
postupy (flexografie, litografie, sítotisk atd.).

PC-INK-4

Chemikálie pro tiskárny

Jiné chemikálie pro tiskárny než inkousty, jako jsou
vlhčící roztoky, mycí roztoky atd.

PC-INK-5

Korekční tekutiny

Tekutiny používané k překrytí permanentního
inkoustu, aby bylo možné provést opravy.

PC-INK-OTH

Jiné
inkousty,
tonery
a
související tiskařské materiály

Jiné inkousty, tonery a související tiskařské
materiály
dosud
nezahrnuté
v předchozích
kategoriích.

tetovací

inkousty

–

viz

„Tetovací

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.
** Viz doplňující informace k této kategorii v oddílu 5.12.

5.13 Zdravotnické prostředky (PC-MED)
V tabulce 13
jsou
představeny
dostupné
podkategorie
zdravotnických
prostředků.
Upozorňujeme, že zdravotnické prostředky, které jsou invazivní nebo se používají v přímém
fyzickém styku s lidským tělem, nespadají do působnosti nařízení CLP (čl. 1 odst. 5)21. Je třeba
posoudit každý případ jednotlivě, zda se na zdravotnické prostředky tato výjimka vztahuje.
Tato kategorie nezahrnuje biocidní přípravky – viz oddíl 5.18, „Biocidní přípravky“
(PC- BIO) nebo „Produkty na čištění, péči a údržbu“ (PC-CLN) podrobně uvedené
v oddílu 5.5.
Tabulka 13: Podkategorie „Zdravotnických prostředků“, včetně kódů EuPCS, štítků a popisu.
Kód EuPCS
PC-MED*

Štítek
Zdravotnické prostředky

Popis

Zdravotnické prostředky dle definice v nařízení
(EU) 2017/745 Evropského parlamentu a Rady o
zdravotnických prostředcích.

Zdravotnické prostředky podle definice ve směrnicích 90/385/EHS a 93/42/EHS a ve směrnici 98/79/ES. Upozorňujeme,
že první dvě směrnice budou od 26. května 2021 plně nahrazeny „nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a
nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS.
21
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Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-MED-1

Zdravotnické
prostředky
pro čištění a dezinfekci

Prostředky používané k čištění, dezinfekci nebo
sterilizaci zdravotnických prostředků (nezahrnuje
biocidní přípravky nebo čisticí prostředky).

PC-MED-OTH

Jiné
prostředky

-

zdravotnické

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.

5.14 Barvy a nátěry (a související pomocné přípravky) (PC-PNT)
Barvy a nátěry zahrnují výrobky, které po nanesení na podklad vytvoří suchý film, který má
ochranné, dekorativní anebo jiné specifické technické vlastnosti. Tabulka 14 představuje
podkategorie barev, nátěrů a souvisejících pomocných přípravků.
Tato kategorie nezahrnuje:
•

barvy a související pomocné přípravky používané pouze pro umělecké vyjádření
nebo dekoraci – viz oddíl 5.4 „Umělecké materiály“ (PC-ART),

•

výrobky používané k napuštění nebo ochraně stavebních hmot – viz oddíl 5.7
„Stavební chemikálie“ (PC-CON),

•

přípravky pro povrchovou úpravu kovů – viz oddíl 5.17 „Výrobky pro chemické
nebo technické procesy“ (PC-TEC).

Zvláštní pozornost vyžadují tyto podkategorie:
„PC-PNT-1 – Aerosolové barvy a nátěry“ je třeba zvolit, pokud jsou barvy a nátěry
dodávané v aerosolových nádobách připravených k okamžitému použití pro aplikaci
postřikem, bez ohledu na případné další zamýšlené použití v kategorii PC-PNT.
„PC-PNT-2 – Barvy/nátěry – dekorativní“ zahrnuje tónovače pro míchání
dekorativních barev v místě prodeje a považuje se za výrobky pro konečné použití,
nikoliv pro další formulaci.
„PC-PNT-7 – Odstraňovače a ředidla barev a související pomocné přípravky“
zahrnuje odstraňovače barvy, ale nezahrnuje odstraňovače podlahových krytin – viz
oddíl 5.5, „Produkty na čištění, péči a údržbu“ (PC-CLN). Dále nezahrnuje pomocné
přípravky pro barvy používané pro umělecké vyjádření.
Tabulka 14: Podkategorie výrobků „Barvy a nátěry (a související pomocné přípravky)“, včetně kódů
EuPCS, štítků a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

PC-PNT*

Barvy
a
(a související
přípravky)

Popis
nátěry
pomocné

Produkty v kapalné, pastové nebo práškové formě, které
po nanesení na podklad vytvoří (průhledný nebo
neprůhledný) suchý film, který má ochranné, dekorativní
anebo jiné specifické technické vlastnosti. Nezahrnuje
chemické výrobky používané k napuštění nebo ochraně
stavebních hmot – viz „Stavební hmoty“.
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Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-PNT-1**

Aerosolové barvy a nátěry

Barvy a nátěry dodávané v aerosolových nádobách
připravených
k okamžitému
použití
pro
aplikaci
postřikem.

PC-PNT-2**

Barvy/nátěry
dekorativní

–

Barvy a nátěry (včetně tónovačů pro dekorativní míchací
systémy) pro dekorativní architektonické použití např. na
vnitřních
nebo
venkovních
površích
budov
a
zabudovaných příslušenství. Zahrnuje laky a mořidla na
dřevo.

PC-PNT-3

Barvy/nátěry – ochranné
a funkční

Ochranné nátěry, které jsou charakterizované jako
„barva“ (např. protikorozní, zpomalovače hoření atd.) a
barvy pro specifické funkční účely (např. vnitřní potah
nádrží/potrubí, dopravní značení, anti-graffiti atd.).
Nezahrnuje chemické výrobky používané k napuštění
nebo ochraně stavebních hmot – viz „Stavební hmoty“.

PC-PNT-4

Nátěry námořních plavidel
(nezahrnuje protihnilobné
nátěry)

Nátěry pro ochranu/povrchovou úpravu všech vodních
plavidel. Nezahrnuje protihnilobné nátěry – viz
„Protihnilobné přípravky“.

PC-PNT-5

Automobilové
nátěry

letecké

Nátěry pro vozidla a letadla (nebo jejich části). Zahrnuje
OEM (original equipment manufacturer – výrobce
původního zařízení), tj. nátěry, barvy, tužidla aplikované
v továrně a redukční činidla pro opravu a opětovné
nanesení nátěru atd.

PC-PNT-6

Nátěry
aplikované
v továrně (nezahrnuje již
pokryté kategorie)

Nátěry aplikované v místě výroby, např. pro elektrické
spotřebiče a jiné kovové zboží, nábytek, kovové obaly
atd. Nezahrnuje již pokryté kategorie pro „Barvy a nátěry
(a související pomocné přípravky)“.

PC-PNT-7**

Odstraňovače a ředidla
barev
a
související
pomocné přípravky

Chemické látky pro odstranění/ředění barvy, brusné
pomůcky, čištění štětců atd.

PC-PNT-OTH

Jiné barvy
materiály

Jiné barvy a nátěrové materiály dosud nezahrnuté
v předchozích kategoriích.

a

a

nátěrové

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.
** Viz doplňující informace k této kategorii v oddílu 5.14.

5.15 Pyrotechnické výrobky (PC-PYR)
Upozorňujeme, že směsi klasifikované pouze jako výbušniny (nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1
až 1.6) nespadají do působnosti článku 45. Je třeba posoudit každý případ jednotlivě, zda se na
pyrotechnické výrobky tato výjimka vztahuje. Tabulka 15 představuje kategorii pyrotechnických
výrobků (látek nebo směsí) podle definice v příloze I nařízení CLP, části 2 o fyzikální
nebezpečnosti, oddílu 2.1.1.2.
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Tabulka 15: „Pyrotechnické výrobky“, včetně kódu EuPCS, štítku a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

PC-PYR

Pyrotechnické výrobky

Popis
Výrobky, které jsou určeny k získání tepelného,
světelného, zvukového, plynového nebo dýmového
efektu nebo kombinace těchto efektů v důsledku
nedetonativních, samovolně probíhajících exotermických
chemických reakcí.

5.16 Tetovací inkousty (PC-TAT)
Tetovací inkousty se aplikují vstříknutím barevného inkoustu do škáry. Účelem může být
zkrášlování těla, permanentní make-up (PMU) nebo jiné, např. veterinární použití.
Kategorie „PC-TAT – Tetovací inkousty“ nemá další podkategorie
(tabulka 16), proto jsou pro účely článku 45 nařízení CLP zařazeny do této
kategorie všechny směsi tetovací inkoustů.

Tabulka 16: Podkategorie výrobků „Tetovací inkousty“, včetně kódu EuPCS, štítku a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-TAT

Tetovací inkousty

Zahrnuje permanentní tetovací inkousty pro umělecké
nebo jiné účely.

5.17 Výrobky pro chemické nebo technické procesy (PC-TEC)
Tato kategorie zahrnuje pouze podkategorie výrobků pro konečné použití využívaných pro
chemické nebo technické procesy. Tabulka 17 představuje podkategorie výrobků pro chemické
nebo technické procesy.
Tato kategorie nezahrnuje směsi surovin nebo jiné směsi, které nejsou určeny pro
konečné použití, – viz oddíl 3.3 „Směsi pro další formulaci“.
Většina podkategorií v kategorii PC-TEC byla převzata nebo upravena z pokynů o
popisu použití podle nařízení REACH22.

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti – kapitola R.12: Popis použití:
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf/. Přibližně polovina kategorií
chemických výrobků (PC) je uvedena jako podkategorie „Výrobků pro chemické nebo technické procesy (PC-TEC)“, druhá
polovina je zahrnuta v jiné části evropského systému kategorizace výrobků a pouze čtyři kategorie chemických výrobků
do jeho působnosti nespadají.
22
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Zvláštní pozornost je třeba věnovat této podkategorii:
„PC-TEC-17 – Pomocné látky“ zahrnuje pomocné látky používané v různých
průmyslových odvětvích. Tuto kategorii nelze použít, jestliže je možné využít jinou
podkategorii této skupiny, např. „Produkty k ošetření papíru a lepenky“, „Prostředky
pro zpracování kůže“.
Tabulka 17: Podkategorie „Výrobků pro chemické nebo technické procesy“, včetně kódů, štítků a popisu
(je-li k dispozici).
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-TEC*

Výrobky pro chemické nebo
technické procesy

Tato kategorie zahrnuje pouze výrobky pro konečné užití.
Netýká se výrobků, které nemají konečné použití, např.
suroviny, viz „F- Směsi pro další formulaci“.

PC-TEC-1

Adsorpční látky

Adsorpční výrobky používané v různých průmyslových
odvětvích pro řadu aplikací.

PC-TEC-2

Nemrznoucí
látky
odmrazovací výrobky

PC-TEC-3

Vysoušedla

Výrobky určené primárně k absorpci vlhkosti. Zahrnuje
silikagel.

PC-TEC-4

Elektrolyty pro baterie

Směsi (kapaliny nebo pasty) určené k tomu, aby sloužily
jako elektrolyty v bateriích.

PC-TEC-5

Hasicí přístroje

Výrobky obsahující chemické látky hasicí oheň (např.
pěnu) na pomoc při zvládání malých požárů.

PC-TEC-6

Vonné látky

Zahrnuje vonné směsi pouze pro konečné užití.

PC-TEC-7

Teplovodivé kapaliny

-

PC-TEC-8

Hydraulické
kapaliny,
včetně
brzdové
a
převodové kapaliny

-

PC-TEC-9

Meziprodukty

Látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo
používána pro účely chemické výroby, aby byla
přeměněna na jinou látku (nařízení REACH, čl. 3
odst. 15).

PC-TEC-10

Prostředky pro zpracování
kůže (nezahrnuje barvy a
pigmenty)

Prostředky
používané
v prvotním
průmyslovém
zpracování kůže, včetně příslušných impregnačních
prostředků. Barvy a pigmenty, viz „Barviva“. Jiné
impregnační prostředky pro hotové kožené zboží viz
„Impregnační prostředky pro hotové textilní výrobky a
kožené zboží“.

PC-TEC-11

Maziva,
činidla

-

PC-TEC-12

Přípravky pro povrchovou
úpravu kovů

Tato kategorie zahrnuje výrobky obsahující látky trvale
se vážící na kovový povrch. Zahrnuje např. galvanické
produkty a produkty elektrolytického pokovování.

PC-TEC-13

Kapaliny pro obrábění kovů

-

tuky,

a

separační

Nemrznoucí látky jsou určeny ke snížení bodu mrazu
povrchů. Odmrazovací výrobky snižují bod mrazu
povrchů se záměrem odstranit led.
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Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-TEC-14

Produkty k ošetření papíru
a
lepenky
(nezahrnuje
barvy)

Tato kategorie zahrnuje např. bělidla, výrobky pro
konečnou úpravu, impregnační prostředky a jiné
pomocné látky. Barvy viz „Barvy“.

PC-TEC-15

Fotochemikálie

Produkty
pro
materiálů.

PC-TEC-16

Polymerové
sloučeniny

PC-TEC-17**

Pomocné látky

Tato kategorie zahrnuje pomocné látky používané
v různých průmyslových odvětvích (není-li specifikováno
jinak v podkategoriích „PC-TEC“, např. produkty pro
ošetření papíru a lepenky, prostředky pro zpracování
kůže). Produkty zahrnují regulátory pH, vločkovadla,
srážedla, neutralizační činidla, katalyzátory, emulgátory,
solubilizátory, dispergační činidla.

PC-TEC-18

Produkty používané při
těžbě
nebo
postupech
průzkumu ložisek ropy či
plynu

Nezahrnuje produkty těžby tj. suroviny.

PC-TEC-19

Reagencia
chemikálie

Reagencia a laboratorní chemikálie zahrnují produkty o
dostatečné čistotě k použití např. v chemické analýze,
chemických reakcích.

PC-TEC-20

Prostředky pro sanaci půdy

Prostředky např. pro sanaci znečištěných
Nezahrnuje „Hnojiva nebo hnojivé výrobky“.

PC-TEC-21

Rozpouštědla a extrakční
prostředky

-

PC-TEC-22

Směsi povrchově aktivních
látek
pro
průmyslová
použití

-

PC-TEC-23

Prostředky pro zpracování
textilu (nezahrnuje barvy a
pigmenty)

Prostředky
používané
v prvotním
průmyslovém
zpracování textilních výrobků, včetně příslušných
impregnačních prostředků. Barvy a pigmenty, viz
„Barviva“. Impregnační prostředky pro hotové textilní
výrobky viz „Impregnační prostředky pro hotové textilní
výrobky a kožené zboží“.

PC-TEC-24

Svařovací, pájecí a tavicí
produkty

Nezahrnuje „Přípravky pro povrchovou úpravu kovů“ a
„Kapaliny pro obrábění kovů“.

PC-TEC-25

Slitiny

-

PC-TEC-26

Produkty
pro
lisování,
odlévání, tuhé a pružné
pěny, včetně pryskyřičných
směsí (s výjimkou lepidel,
stavebních produktů, barev
a nátěrů)

-

PC-TEC-27

Produkty pro polymeraci
pryskyřic a pěn (včetně
vytvrzovacích
činidel,
tvrdidel, síťovacích činidel)

-

přípravky

a

a

laboratorní

chemické

zpracování

fotocitlivých

-

půd.

EuPCS: praktický průvodce

37

Kód EuPCS

Štítek

Popis

PC-TEC-OTH

Jiné výrobky pro chemické
nebo technické procesy

Jiné výrobky pro chemické nebo technické procesy dosud
nezahrnuté v předchozích kategoriích.

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.
** Viz doplňující informace k této kategorii v oddílu 5.17.

5.18 Biocidní přípravky (PP-BIO)
Kategorizace této skupiny byla provedena podle typů biocidních přípravků, na něž se odkazuje
v čl. 2 odst. 1 nařízení o biocidních přípravcích23. Podkategorie představené v tabulce18
odpovídají typům biocidních přípravků podrobně popsaným v příloze V nařízení o biocidních
přípravcích.
Tabulka 18: Podkategorie „Biocidních přípravků“, včetně kódů EuPCS a odpovídajících typů přípravků
podle nařízení o biocidních přípravcích.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PP-BIO*

Biocidní přípravky

Typy biocidních přípravků uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení o
biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012.

PP-BIO-1

Biocidní přípravky pro
osobní hygienu

PT1 – Biocidní přípravky používané za účelem osobní
hygieny, které se používají na lidskou kůži nebo pokožku
hlavy, případně s ní přicházejí do styku, a jejichž prvořadým
účelem je dezinfekce kůže nebo pokožky hlavy.

PP-BIO-2

Dezinfekční prostředky
a algicidy, jež nejsou
určeny
k použití
u
člověka nebo zvířat

PT2 – Biocidní přípravky používané k dezinfekci povrchů,
materiálů, zařízení a nábytku, které se nepoužívají
k přímému kontaktu s potravinami nebo krmivy. Oblasti
použití zahrnují mimo jiné plovárny, akvária, vodu ke
koupání a ostatní vody; klimatizační systémy; a stěny a
podlahy v soukromé, veřejné a průmyslové oblasti a
v dalších oblastech průmyslové činnosti.

PP-BIO-3

Biocidní přípravky pro
veterinární hygienu

PT3 – Biocidní přípravky používané pro veterinární hygienu,
jako jsou dezinfekční přípravky, dezinfekční mýdla,
prostředky ústní nebo tělesné hygieny nebo s antimikrobiální
funkcí.

PP-BIO-4

Biocidní přípravky pro
oblast potravin a krmiv

PT4 – Biocidní přípravky používané pro dezinfekci zařízení,
zásobníků, potřeb pro konzumaci, povrchů a potrubí
souvisejících s výrobou, přepravou, skladováním nebo
spotřebou potravin nebo krmiv (včetně pitné vody) pro lidi a
zvířata.

PP-BIO-5

Biocidní přípravky pro
pitnou vodu

PT5 – Biocidní přípravky používané pro dezinfekci pitné vody
pro lidi a zvířata.

Nařízení (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích:
https://echa.europa.eu/cs/regulations/biocidal-products-regulation/legislation.
23
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Štítek

Popis

PP-BIO-6

Biocidní
používané
konzervanty
produkty
skladování

přípravky
jako
pro
během

PT6 – Biocidní přípravky používané pro konzervaci
vyráběných produktů jiných než potraviny, krmiva,
kosmetické či léčivé přípravky potlačováním mikrobiální
kontaminace s cílem zabezpečit jejich skladovatelnost.

PP-BIO-7

Konzervační
pro povlaky

přípravky

PT7 – Biocidní přípravky používané pro ochranu filmů nebo
povlaků, které potlačováním mikrobiální kontaminace nebo
růstu řas chrání původní vlastnosti povrchu materiálů nebo
předmětů, jako jsou nátěry, plasty, těsnicí materiály,
stěnová adheziva, pojivé vrstvy, papír a umělecká díla.

PP-BIO-8

Konzervační
pro dřevo

přípravky

PT8 – Biocidní přípravky používané pro konzervaci dřeva
včetně řeziva nebo dřevěných výrobků před působením
dřevokazných nebo dřevo znetvořujících organismů včetně
hmyzu.

PP-BIO-9

Konzervační přípravky
pro vlákna, kůži, pryž a
polymerní materiály

PT9 – Biocidní přípravky používané pro konzervaci vláknitých
nebo polymerních materiálů, jako je kůže, pryž, papír nebo
textilní výrobky potlačováním mikrobiální kontaminace.

PP-BIO-10

Konzervační přípravky
pro stavební materiál

PT10 – Biocidní přípravky používané pro konzervaci zdiva,
kompozitních materiálů nebo jiných stavebních materiálů
s výjimkou
dřevěných
potlačováním
působení
mikroorganismů a řas.

PP-BIO-11

Konzervační přípravky
pro
chladírenské
a
zpracovatelské systémy
používající kapaliny

PT11 – Biocidní přípravky používané pro konzervaci vody
nebo jiných kapalin používaných v chladírenství nebo
průmyslových procesech potlačováním růstu škodlivých
organismů, jako jsou mikroorganismy, řasy a měkkýši.

PP-BIO-12

Konzervační přípravky
proti tvorbě slizu

PT12 – Biocidní přípravky používané pro prevenci a potlačení
růstu slizu na materiálech, zařízeních a konstrukcích
používaných v průmyslových procesech, např. na dřevě a
papírovině, na porézních vrstvách písku používaných při
těžbě ropy.

PP-BIO-13

Konzervanty
pro
kapaliny používané při
obrábění nebo řezání

PT13 – Biocidní přípravky na potlačování mikrobiální
kontaminace v kapalinách používaných při obrábění nebo
řezání kovů, skla nebo dalších materiálů.

PP-BIO-14

Rodenticidy (nezahrnují
přípravky na ochranu
rostlin)

PT14 – Biocidní přípravky používané pro regulaci myší,
potkanů a dalších hlodavců jiným způsobem než jejich
odpuzováním či vábením.

PP-BIO-15

Avicidy

PT15 – Biocidní přípravky používané pro regulaci ptáků jiným
způsobem než jejich odpuzováním či vábením.

PP-BIO-16

Moluskocidy, vermicidy
a přípravky k regulaci
jiných
bezobratlých
(nezahrnují
přípravky
na ochranu rostlin)

PT16 – Biocidní přípravky používané pro regulaci měkkýšů,
červů a bezobratlých jiným způsobem než jejich
odpuzováním nebo vábením nezahrnuté do jiných typů
přípravků.

PP-BIO-17

Piscicidy

PT17 – Biocidní přípravky používané pro regulaci ryb jiným
způsobem než jejich odpuzováním či vábením.
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Štítek

Popis

PP-BIO-18

Insekticidy, akaricidy a
přípravky
k regulaci
jiných
členovců
(nezahrnují ekvivalentní
přípravky, pokud se
používají jako pesticidy)

PT18 – Biocidní přípravky používané k regulaci členovců (tj.
hmyzu, pavouků a korýšů) jiným způsobem než jejich
odpuzováním či vábením.

PP-BIO-19

Repelenty a atraktanty

PT19 – Biocidní přípravky používané k regulaci škodlivých
organismů (bezobratlých, jako jsou blechy, obratlovců, jako
jsou ptáci, ryby, hlodavci) odpuzováním či vábením.

PP-BIO-20

Regulace
obratlovců

PT20 – Biocidní přípravky používané k regulaci obratlovců
jiné než přípravky zařazené mezi jiné typy přípravků této
hlavní skupiny jiným způsobem než jejich odpuzováním či
vábením.

PP-BIO-21

Protihnilobné přípravky

PT21 – Biocidní přípravky používané pro potlačování růstu a
usazování škodlivých organismů (mikroorganismy a vyšší
formy rostlinných nebo zvířecích druhů) na plavidlech,
zařízeních pro vodní sporty nebo jiných konstrukcích
používaných ve vodě.

PP-BIO-22

Balzamovací
a
taxidermické kapaliny

PT22 – Biocidní přípravky používané pro dezinfekci a
konzervaci lidských a zvířecích mrtvol nebo jejich částí.

ostatních

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.

5.19 Přípravky na ochranu rostlin (nezahrnuje biocidní přípravky)
(PP-PRD)
Tato kategorie zahrnuje přípravky na ochranu rostlin, jak jsou popsány v článku 2 nařízení (ES)
č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh24. Tabulka 18 představuje
podkategorie přípravků na ochranu rostlin.
Tabulka 19: Podkategorie „Přípravků na ochranu rostlin“, včetně kódů, štítků a popisu.
Kód EuPCS

Štítek

Popis

PP-PRD

Přípravky na ochranu
rostlin
(nezahrnuje
biocidní přípravky)

Přípravky na ochranu rostlin, jak jsou popsány v článku 2
nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh.

PP-PRD-1

Akaricidy pro ochranu
rostlin

Přípravky používané k regulaci roztočů.

PP-PRD-2

Atraktanty (nezahrnuje
semiochemikálie)

Produkty používané obecně ve spojení s pastmi k zajištění
monitorovací funkce u plodin.

PP-PRD-3

Baktericidy pro ochranu
rostlin

Přípravky používané k regulaci bakterií na rostlinách.

Nařízení (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32009R1107.
24
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Kód EuPCS

Štítek

Popis

PP-PRD-4

Biopesticidy
ochranu rostlin

PP-PRD-5

Fungicidy pro ochranu
rostlin

Přípravky používané k regulaci hub na rostlinách.

PP-PRD-6

Herbicidy pro ochranu
rostlin,
včetně
desikantů a přípravků
proti mechům

Přípravky používané k regulaci nežádoucích rostlin.

PP-PRD-7

Insekticidy pro ochranu
rostlin

Přípravky používané k regulaci hmyzu.

PP-PRD-8

Moluskocidy
ochranu rostlin

Přípravky používané k regulaci hlemýžďů a plžů.

PP-PRD-9

Nematocidy pro ochranu
rostlin

Přípravky používané k regulaci háďátek.

PP-PRD-10

Regulátory růstu rostlin

Regulátor růstu rostlin je organická sloučenina, a to buď
přírodní, nebo syntetická, která modifikuje nebo reguluje
jeden nebo více konkrétních fyziologických procesů
v rostlině. Jestliže je tato sloučenina vytvářena v rostlině,
nazývá se rostlinný hormon.

PP-PRD-11

Repelenty pro ochranu
rostlin

Přípravky používané k odpuzení hmyzu nebo jiných škůdců
od usazení se na nebo v blízkosti povrchu rostliny.

PP-PRD-12

Rodenticidy pro ochranu
rostlin

Přípravky, které regulují hlodavce včetně potkanů, myší,
veverek, svišťů, dikobrazů, nutrií a bobrů.

PP-PRD-13

Semiochemikálie

Přírodní nebo syntetické feromony používané buď
k přivábení hmyzu pro monitorování a indikaci, kdy
provést postřik, nebo narušit jejich chování.

PP-PRD-14

Prostředky
sterilizaci půdy

PP-PRD-15

Talpicidy
rostlin

PP-PRD-16

Virucidní přípravky pro
ochranu rostlin

Přípravky používané speciálně k regulaci rostlinných virů,
jako je virus kadeřavosti listů a virus mozaiky listů.

PP-PRD-OTH

Jiné
přípravky
ochranu
rostlin
související směsi

Jiné přípravky na ochranu rostlin dosud nezahrnuté
v předchozích kategoriích a směsi používané v přípravcích
na ochranu rostlin, včetně adjuvantů.

pro

pro

pro

pro
ochranu

na
a

Biopesticidy zahrnují deriváty přírodních materiálů, jako
jsou zvířata, rostliny a určité minerály; zahrnují rovněž
bakterie, houby nebo plísně a viry a „základní látky“.

Prostředky, které dočasně nebo trvale zabraňují růstu
všech rostlin a živočichů.
Přípravky používané k regulaci krtků.

* Nadřazenou kategorii nelze vybrat nebo ji nepodporuje formát.

6. Aktualizace systému kategorizace výrobků
Evropský systém kategorizace výrobků je systém, který musí odrážet změny právních předpisů,
potřeby průmyslových odvětví a požadavky toxikologických středisek a určených subjektů
členských států, a proto musí zohledňovat změny, jež mohou být považovány za žádoucí nebo
nezbytné. Důležitou funkcí evropského systému kategorizace výrobků je udržovat stabilní
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systém pro identifikaci kategorií výrobků. Z toho důvodu je ke změně evropského systému
kategorizace výrobků nutné přesvědčivé odůvodnění, neboť procedura má za cíl zajistit nejvyšší
možnou stabilitu systému.
Požádat o změny v evropském systému kategorizace výrobků je možné prostřednictvím
zvláštního kontaktního formuláře přístupného na webových stránkách agentury ECHA. Všechny
žádosti budou podrobeny posouzení dopadů, následně budou projednány a schváleny pracovní
skupinou pro EuPCS, a teprve potom mohou být změny přijaty a provedeny.
V případě, že zjistíte potřebu aktualizace, obraťte se na své odvětvové sdružení pro
další pokyny nebo vysvětlení.

7. Další informace a podpora
Národní kontaktní místa:
http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_contact_en.asp
Kontaktní místo agentury ECHA:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
Pokyny k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na ohrožení zdraví agentury ECHA:
https://echa.europa.eu/cs/support/guidance/consultation-procedure/ongoing-clp

Webové stránky agentury ECHA věnované toxikologickým střediskům:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/cs/
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Příloha I
7.1 Přiřazení ke kategoriím výrobků podle nařízení REACH
•
•
•

Následující systém navrženého přiřazování kategorií může předkladateli pomoci najít
odpovídající kategorii EuPCS, je-li k dispozici, pro kategorie výrobků podle nařízení
REACH25.
Upozorňujeme, že v následující tabulce jsou zobrazeny pouze kategorie výrobků pro
konečné použití – jinak platí kategorie EuPCS „F – Směsi pro další formulaci“.
Vezměte prosím na vědomí, že najít vhodné kategorie v systému EuPCS je povinností
předkladatele. Pro účely podání není možné zvolit nadřazené kategorie (např. PC-ADH),
i když je na ně v přiřazovací tabulce odkaz*, ale předkladatel v nich musí vybrat vhodnou
podkategorii nebo podkategorie.

Tabulka 20: Navržené přiřazení kategorií výrobků podle nařízení REACH ke kategoriím EuPCS.
Kategorie výrobků podle REACH

Kategorie výrobků podle EuPCS

Kód

Štítek kategorie

Kód (a štítek) kategorie

PC1

Lepidla, těsnicí prostředky

PC-ADH – Lepidla a těsnicí materiály*

PC2

Adsorpční látky

PC-TEC-1 – Adsorpční látky

PC3

Osvěžovače vzduchu

PC-AIR – Osvěžovače vzduchu*

PC4

Nemrznoucí směsi a odmrazující
výrobky

PC-TEC-2 – Nemrznoucí látky a odmrazovací výrobky

PC7

Základní kovy1 a slitiny

PC-TEC-25 – Slitiny

PC8

Biocidní přípravky

PP-BIO – Biocidní přípravky*

PC9a

Povrchové materiály a barvy,
ředidla,
odstraňovače
povrchových materiálů

Například:
PC-PNT – Barvy a nátěry (a související pomocné přípravky)*
PC-ART – Umělecké materiály (včetně chemických výrobků
používaných pro dekorativní účely)*

PC9b

Plniva, tmely, sádry, sochařská
hlína

Včetně, ale nejen:

PC9c

Barvy nanášené prsty

PC-ART-2 – Barvy nanášené prsty

PC11

Výbušniny

PC-PYR – Pyrotechnické výrobky2

PC12

Hnojiva

PC-FER – Hnojiva a hnojivé výrobky*

PC-ADH – Lepidla a těsnicí materiály*
PC-ART-5 – Modelovací hmoty
PC-CON-3 – Sádra
PC-CON-4 – Malty

Další informace naleznete v Pokynech k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti – kapitole
R.12: Popis použití:
25

https://echa.europa.eu/documents/10162/17224/information_requirements_r12_en.pdf/ea8fa5a6-6ba1-47f49e47-c7216e180197.
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Kategorie výrobků podle REACH

Kategorie výrobků podle EuPCS

Kód

Štítek kategorie

Kód (a štítek) kategorie

PC13

Paliva

PC-FUE – Paliva (a přísady do paliv)*

PC14

Přípravky
pro
úpravu kovů

PC15

Přípravky
pro
nekovových povrchů

povrchovou
úpravu

PC-TEC-12 – Přípravky pro povrchovou úpravu kovů
Například:
PC-CON-5 – Stavební chemikálie
PC-PNT – Barvy a nátěry (a související pomocné přípravky)*

PC16

Teplovodivé kapaliny

PC-TEC-7 – Teplovodivé kapaliny

PC17

Hydraulické kapaliny

PC-TEC-8 – Hydraulické kapaliny, včetně brzdové a převodové
kapaliny

PC18

Inkoust a tonery

PC-INK – Inkousty, tonery a související tiskařské materiály*

PC20

Pomocné látky jako
pufry,
vločkovací
činidla,
srážedla, neutralizační činidla

PC-TEC-17 – Pomocné látky

PC21

Laboratorní chemikálie

PC-TEC-19 – Reagencia a laboratorní chemikálie

PC23

Přípravky na ošetření kůže

Včetně, ale nejen:
PC-COL – Barviva*
PC-TEC-10 – Prostředky pro zpracování kůže (nezahrnuje barvy
a pigmenty)
PC-CLN-16.5 – Impregnační prostředky pro hotové textilní
výrobky a kožené zboží

PC24

Maziva,
tuky,
uvolňování

PC-TEC-11 – Maziva, tuky, separační činidla

PC25

Kapaliny pro obrábění kovů

PC-TEC-13 – Kapaliny pro obrábění kovů

PC26

Přípravky na ošetření papíru a
lepenky

Včetně, ale nejen:

produkty

PC TEC-14 – Produkty k ošetření papíru a lepenky (nezahrnuje
barvy)
PC-COL – Barviva*

PC27

Přípravky na ochranu rostlin

PP-PRD – Přípravky na ochranu rostlin (nezahrnuje biocidní
přípravky)*

PC28

Parfémy, vůně

PC-TEC-6 – Vonné látky

PC29

Farmaceutické výrobky

1

PC30

Fotochemikálie

PC-TEC-15 – Fotochemikálie

PC31

Leštidla a voskové směsi

PC-CLN – Produkty na čištění, péči a údržbu (nezahrnuje
biocidní přípravky)*

PC32

Polymerové
sloučeniny

PC33

Polovodiče

přípravky

a

PC-TEC-16 – Polymerové přípravky a sloučeniny
1
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Kategorie výrobků podle REACH

Kategorie výrobků podle EuPCS

Kód

Štítek kategorie

Kód (a štítek) kategorie

PC34

Přípravky
pro
impregnaci textilií

barvení

a

Včetně, ale nejen:
PC-COL – Barviva*
PC-TEC-23 – Prostředky pro zpracování textilu (nezahrnuje
barvy a pigmenty)
PC-CLN-16.5 – Impregnační prostředky pro hotové textilní
výrobky a kožené zboží

PC35

Prací a čisticí prostředky

PC-CLN – Produkty na čištění, péči a údržbu (nezahrnuje
biocidní přípravky)*
PC-DET – Detergenty a pomocné přípravky pro praní prádla a
mytí nádobí (nezahrnuje biocidní přípravky)*

PC36

Změkčovače vody

Včetně, ale nejen:
PC-DET-2.1 – Posilovače mycí schopnosti a odstraňovače skvrn
během praní
PC-TEC – Pomocné látky

PC37

Přípravky pro úpravu vody

Včetně, ale nejen:
PC-TEC-17 – Pomocné látky

PC38

Produkty pro svařování a pájení,
tavidla

PC-TEC-24 – Svařovací, pájecí a tavicí produkty

PC39

Kosmetika, výrobky pro osobní
péči

1

PC40

Extrakční prostředky

PC-TEC-21 – Rozpouštědla a extrakční prostředky

PC41

Produkty těžby či výroby ropy a
plynu

PC-TEC-18 – Produkty používané při těžbě nebo postupech
průzkumu ložisek ropy či plynu

PC42

Elektrolyty pro baterie

PC-TEC-4 – Elektrolyty pro baterie

PC0

Jiné

Například:
…-OTH3 – Jiné…
PC-UNC – Chemické výrobky – nezařazené

* V systému EuPCS jsou k dispozici další podkategorie.
1
Mimo působnost článku 45 nařízení CLP.
2
Směsi klasifikované pouze jako výbušniny (nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1 až 1.6)
nespadají do působnosti článku 45. Je třeba posoudit každý případ jednotlivě, zda se na
pyrotechnické výrobky tato výjimka vztahuje.
3
V systému EuPCS je podkategorie „OTH“ vždy na třetí úrovni (nebo případně čtvrté úrovni)
kategorie (např. „PC-ADH-OTH – Jiná lepidla a těsnicí materiály“), s výjimkou biocidních
přípravků. Nejsou v ní k dispozici volná textová pole pro další specifikaci kategorie výrobku.
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