Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu
podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek
České republiky v souladu s předpisy EU
V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců e-liquidů, míchacích bází a mixů s obsahem
nikotinu upozorněna na povinnost dodržovat zákonné předpisy a nařízení vycházejících z
platných předpisů EU a navozujících zákonů a předpisů ČR v souladu s předpisy EU.
Předpisy EU:
a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o
změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení komise
(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21ES, v platném znění (REACH);
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a
balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
Zákony a související vyhlášky ČR v souladu s předpisy EU:
a) zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon);
b) vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí;
c) zákon č. 634/1992 Sb.;
d) zákon č. 305/2009 Sb.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Požadavky podle předpisů EU a navozujících zákonů a předpisů ČR o značení e-liquidů
s obsahem (byť jen 1 mg) nikotinu. Za e-liquid je považován každý e-liquid, báze s obsahem nikotinu a různé mixy s obsahem nikotinu (dále jen „EL“):
1) každé balení EL (týká se tedy všech balení od např. 10 ml až např. po deset litrů) musí být označeno číslem šarže (pro případ např. příkazu stažení výrobku z trhu, prověření a kontroly obsahu atp., musí být celá zásilka konkrétně dohledatelná). To znamená mj., že už ve výrobě musí každý výrobce označit jak lahvičky, papírové krabičky nebo jiný obal určený k prodeji číslem šarže. Toto číslo šarže musí být uvedeno i
na faktuře (pro celní účely i na průvodních dokladech pro zboží ze zemí mimo EU) a
musí být přiřazeno ke konkrétnímu balení. Pokud EL následně přeprodává dovozce
dalšímu prodejci, tak rovněž dovozce musí uvádět předmětné číslo šarže na faktuře,
která je určena pro dalšího prodejce.
2) Na každém balení musí být zřetelně uváděn výrobce (konkrétní jméno výrobce, země
původu) daného EL, tedy ten kdo danou šarži vyrobil – viz bod č. 1. Pokud jsou výrobci udělena prověřená mezinárodní schválení o bezpečnosti výrobku je doporučeno
uvádět symboly certifikátů na obalech výrobků.
3) EL musí na obalu obsahovat popisy a varování v českém jazyce.
4) EL musí obsahovat na obalu vypsané složení výrobku v českém jazyce.
5) EL popisy, varování a složení výrobku mohou být nahrazeny příbalovým letákem v
češtině. Tím ale není dotčena povinnost uvádět základní údaje přímo na obalu výrobku.

6) EL s obsahem nikotinu musí být na obalu opatřeny symboly pro toxicitu nikotinu a
škodlivost životnímu prostředí. Pro symboly je povinnost použít mezinárodní symboly o min. velikosti 10x10 mm, v odůvodněných případech min. 6x6 mm (např. velmi
malá balení).
7) EL spotřebitelská balení (uzávěry) musí být opatřeny dětskou pojistkou. Lahvičky
nebo papírové krabičky musí obsahovat zřetelný text nebo symbolem zřetelné vyznačení „Zákaz prodeje osobám mladším 18 let“. Lahvičky musí obsahovat volitelné znaky
pro nevidomé.
8) Víčko musí být opatřeno odtrhávacím proužkem nebo musí být celé až po hrdlo zabaleno v odtrhávacím celofánu přes razítko nebo nálepku s číslem šarže. Zkrátka záruka toho, že s obsahem lahvičky (balení) nebylo nijak manipulováno a do obsahu lahvičky nebylo nikterak zasahováno.
9) Pokud je EL použit k dalšímu zpracování nebo i k výrobě menších balení (tzv. „rozlívání“), je následný produkt již považován za nový výrobek. Mimo bodu č. 1 až č. 8
musí výrobce splňovat podmínky výroby EL s obsahem vysoce toxické látky podle
zákonů EU a ČR (certifikovaný výrobce, schválení vybavení výroby a jejich prostor
pro práci s jedy, schválení technologických postupů pro práci s jedy, proškolené osoby pro práci s jedy, schválení obalového materiálů, předložení dokladů o nabytí EL
atd.).
Některé vzorové označování EL a míchacích bází v rámci EU:

