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Časť B. 
 
Objem pri kritickom zriedení 
Objem pri kritickom zriedení (CDV) sa vypočíta podľa tejto rovnice: 
 
CDV = Σ CDV(i) = Σ ((dosage(i)x DF(i))/TF (i)) x 1000 
 
Dosage (i) = dávka zložky i vyjadrená v g/umytie alebo v niektorých prípadoch ako g/100 g 
výrobku. 
DF(i) = faktor odbúrateľnosti pre zložku i. 
TF(i) = faktor toxicity pre zložku i. 
 
 
POSTUP STANOVENIA HODNOTY PARAMETROV ZLOŽIEK, KTORÉ NIE SÚ 
UVEDENÉ V ZOZNAME DID 
Vo všeobecnosti platí, že pre všetky zložky uvedené v zozname DID sa musia používať hodnoty 
parametrov zložiek uvedené v zozname. Výnimkou sú parfumy a farbivá, pri ktorých sa prijali 
dodatočné výsledky skúšok (pozri poznámku pod čiarou v časti A). 
 
 
Pri zložkách, ktoré nie sú uvedené v zozname DID, sa používa tento 
prístup: 
 
Toxicita pre vodné organizmy: 
CDV sa vypočítava na základe faktorov chronickej toxicity a chronickej bezpečnosti. Ak nie sú k 
dispozícii žiadne výsledky chronických skúšok, musia sa použiť faktory akútnej toxicity a 
bezpečnosti a naopak. 
 
Faktor chronickej toxicity (TFchronic) 

– Medián pre každú trofickú úroveň (ryby, kôrovce alebo riasy) vypočítajte s použitím 
výsledkov overených skúšok (NOEC alebo EC10) na chronickú toxicitu. Ak sú k dispozícii 
výsledky viacerých skúšok pre jeden druh v rámci trofickej úrovne, najprv sa vypočíta 
medián pre daný druh a takto získané mediány sa použijú na výpočet mediánu trofickej 
úrovne. 

– Ak vypočítaný medián trofickej úrovne presiahne rozpustnosť vo vode, hodnota sa 
stanoví na 100 mg/L. 

– Faktor chronickej toxicity (TFchronic) je najnižší vypočítaný medián (NOEC alebo EC10) 
trofickej úrovne vydelený bezpečnostným faktorom (SF). 

– Pri výpočte kritéria kritického objemu zriedenia sa použijú hodnoty TFchronic 
 
Faktor akútnej toxicity (TFacute) 

– Medián pre každú trofickú úroveň (ryby, kôrovce alebo riasy) vypočítajte s použitím 
výsledkov overených skúšok (LC50 a/alebo EC50) na akútnu toxicitu. Ak sú k dispozícii 
výsledky viacerých skúšok pre jeden druh v rámci trofickej úrovne, najprv sa vypočíta 
medián pre daný druh a takto získané mediány sa použijú na výpočet mediánu trofickej 
úrovne. 
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– Ak vypočítaný medián trofickej úrovne presiahne rozpustnosť vo vode, hodnota sa 
stanoví na 100 mg/L. 

– Faktor akútnej toxicity (TFacute) je najnižší vypočítaný medián (LC50 alebo EC50) 
trofických úrovní vydelený bezpečnostným faktorom (SF). 

– Pri výpočte kritéria kritického objemu zriedenia sa použijú hodnoty TFacute 
 

Bezpečnostný faktor: 
Bezpečnostný faktor (SF) závisí od počtu preskúšaných trofických úrovní a od toho, či sú k 
dispozícii výsledky chronických skúšok, alebo nie. SF sa stanovujú takto: 
 
Údaje  Bezpečnostný 

faktor (SF) 
Faktor 
toxicity (TF) 

1 krátkodobý L(E)C50  10 000 toxicita/10 
000 

2 krátkodobé L(E)C50 z druhov predstavujúcich dve trofické 
úrovne (ryby a/alebo kôrovce a/alebo riasy) 

5 000  toxicita/5 000 

Aspoň jeden krátkodobý L(E)C50 z každej z troch trofických 
úrovní základného súboru* 

1 000 toxicita/1 000 

Jeden dlhodobý NOEC alebo EC10 (ryby alebo kôrovce)  100 toxicita/100 

Dva dlhodobé NOEC alebo EC10 z druhov predstavujúcich 
dve trofické úrovne (ryby a/alebo kôrovce a/alebo riasy) 

50 toxicita/50 

Dlhodobý NOEC alebo EC10 aspoň z troch druhov (bežne 
ryby, kôrovce a riasy) predstavujúcich tri trofické úrovne 

10 toxicita/10 

* Základný súbor na skúšanie toxicity látok pre vodné organizmy pozostáva zo skúšok akútnej toxicity 
pre ryby, dafnie a riasy. 
 
Faktory odbúravania 
Faktor odbúravania (DF) sa definuje takto: 
 
Kategória DF 

Ľahko biologicky odbúrateľná (*) 0,05 

Ľahko biologicky odbúrateľná (**) 0,15 

S vlastnou biologickou odbúrateľnosťou 0,5 

Biologicky neodbúrateľná 1 
(*) Všetky povrchovo aktívne látky alebo ich zložky obsahujúce sériu homológov a spĺňajúce požiadavku 
skúšky konečnej odbúrateľnosti sa zahrnú do tejto skupiny bez ohľadu na to, či vyhovujú kritériu 10-
dňového okna. 
(**) bez splnenia kritéria 10-dňového okna. 
Pre anorganické látky v prípade živín ako dusičnan sodný, fosfát alebo amoniak má DF hodnotu 0,05. Pre 
ostatné anorganické látky ako zeolit, silikáty, perboritany, kyselina amidosírová má DF hodnotu 1. 
 
Anaeróbna biologická odbúrateľnosť 
Zložka musí byť zaradená do jednej z týchto tried zlúčenín: 
 
Kategória Označenie 

Anaeróbne biologicky neodbúrateľná, t. j. preskúšaná a zistená ako 
biologicky neodbúrateľná. 

N 
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Anaeróbne biologicky odbúrateľná, t. j. preskúšaná a zistená ako biologicky 
odbúrateľná alebo nepreskúšaná, ale preukázateľne odbúrateľná na základe 
analógie atď. 

Y 

Nepreskúšaná na anaeróbnu biologickú odbúrateľnosť 0 
 
Aeróbna biologická odbúrateľnosť 
Zložka musí byť zaradená do jednej z týchto tried zlúčenín: 
Kategória Označenie 

Ľahko biologicky odbúrateľná. R 

S vlastnou biologickou odbúrateľnosťou, ale nie ľahko biologicky odbúrateľná. I 

Biologicky neodbúrateľná. P 

Nepreskúšaná na aeróbnu biologickú odbúrateľnosť. O 
 
Nerozpustné anorganické zložky 
Ak je anorganická zložka veľmi málo rozpustná vo vode alebo je v nej nerozpustná, musí sa to 
uviesť v predloženom súbore. 


