Ako sa môžem pripraviť?

Kde získam ďalšie informácie?

Vo svojej spoločnosti určite pracovníka, ktorý bude
zodpovedný za dodržiavanie pravidiel REACH.

Najlepšie je pozrieť si webovú stránku Európskej chemickej agentúry:

Vypracujte si zoznam všetkých chemických látok alebo
látok, ktoré tvoria zložky prípravkov/výrobkov, ktoré
dovážate/distribuujete/predávate. Zistite, či sa na látky
uvedené vo vašom zozname alebo ich použitie nevzťahuje
výnimka z jedného alebo viacerých aspektov REACH.

http://echa.europa.eu

Pri každej látke zistite, v akej úlohe musíte vystupovať
v súlade s REACH.

4 „Nariadenie REACH“, kde nájdete prehľad právnych

4 Výrobca/dovozca: ak vyrábate alebo dovážate che

4 Usmernenia.
4 Nástroje IT pre REACH.
4 Najčastejšie otázky v angličtine.

mickú látku ako takú alebo ako zložku prípravku v množ
stve ≥ 1 tona za rok.

4 Výrobca/dovozca alebo dodávateľ výrobkov: ak
vyrábate/dovážate výrobky alebo ich uvádzate na trh.

4 Distribútor (vrátane maloobchodu): ak skladujete a
uvádzate na trh chemickú látku ako takú alebo ako zlož
ku prípravku.

4 Následný užívateľ: ak pri výrobnej alebo odbornej čin
nosti používate chemickú látku ako takú alebo ako zlož
ku prípravku (napr. formulácia, riedenie, nové balenie,
striekanie, natieranie).

4 Navigátor, ktorý vám pomôže zistiť, aké povinnosti
vám vyplývajú z REACH a ako ich môžete splniť.
predpisov.

Nové právne predpisy EÚ o chemických látkach
Týka sa REACH aj mňa?
Viete, čo REACH znamená pre vaše výrobky a vašu spoločnosť? Mali by ste zistiť, aké povinnosti pre vás z REACH
vyplývajú, ak:

4 vyrábate alebo dovážate chemické látky alebo
zmesi chemických látok (prípravky);

4 vyrábate alebo dovážate výrobky (napr. stavebný

Pri osobitných otázkach týkajúcich sa jednotlivých
odvetví je vhodným zdrojom informácií vaše odvetvové
združenie, osobitné otázky z oblasti chémie môže
zodpovedať váš dodávateľ.
Poradenstvo v oblasti vašich povinností a úloh poskytuje
poradenské centrum REACH. Kontaktné linky na toto
centrum nájdete na webovej stránke ECHA.

materiál, súčiastky elektronických zariadení, hračky ale
bo vozidlá), ktoré obsahujú látky uvedené v zozname
„látok vzbudzujúcich veľké obavy“ alebo ak sa takéto
látky uvoľňujú pri používaní týchto výrobkov;

4 spracúvate chemické látky alebo formulujete

prípravky na priame požívanie (napr. čistiace pro
striedky, farby alebo motorové oleje) alebo pri práci používate tieto formulované výrobky. Ak áno, ste
„následný užívateľ“.
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Vykonajte prvé prípravné činnosti (napr. začnite
rokovania prostredníctvom dodávateľského reťazca,
získajte informácie o používaní a jeho podmienkach) podľa
náplne svojej činnosti. Zistite, aké budú vaše budúce
povinnosti, naplánujte si ich plnenie, pričom majte na
zreteli rozličný harmonogram vzťahujúci sa na registráciu
troch rozličných tonáží (≥1 tona, ≥ 100 ton, ≥1000 ton).

Na tejto webovej stránke nájdete:

REACH

Európska
komisia

Čo musím urobiť?

Nariadenie REACH nahrádza mnohé právne predpisy o
chemických látkach a dopĺňa ďalšie právne predpisy
z oblasti životného prostredia a bezpečnosti, toto nariadenie však nenahrádza osobitné právne predpisy jednotlivých odvetví (napr. kozmetiky alebo detergentov).

Ak vaša spoločnosť používa chemické látky, ako „následný užívateľ“ musíte uplatniť bezpečnostné opatrenia, o ktorých vás informoval váš dodávateľ na karte
bezpečnostných údajov, alebo musíte sami vykonať
hodnotenie chemickej bezpečnosti. Ubezpečte sa, že
váš dodávateľ vie, ako chemické látky používate.

Týka sa všetkých chemických
látok alebo výrobkov?

Ak dovážate formulované výrobky alebo tovar, nezabudnite na prípadné povinnosti spojené s registrá
ciou.

Áno, ale z niektorých častí právnych predpisov existujú
mnohé výnimky. Napríklad na chemické látky v potravinách a liekoch sa vzťahujú osobitné právne predpisy
EÚ. Na prírodné látky sa takisto nevzťahuje registrácia
podľa REACH, ak nie sú nebezpečné a chemicky upravené.

Znamená REACH zákaz
chemických látok?
Obmedzenia týkajúce sa obchodovania a používania
chemických látok ostávajú ďalej v platnosti a sú
prevzaté do nariadenia REACH.
Nariadením REACH sa zavedie aj nový postup
autorizácie. Týka sa to však výlučne najnebezpečnejších
látok, ktoré sa určia neskôr.
Prvé látky môžu byť do zoznamu navrhovaných látok
„vzbudujúcich veľké obavy“ zaradené v jeseni 2008 a
tento zoznam bude uverejnený na webovej stráne
ECHA.
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Aký je časový harmonogram?

Predregistrácia
Založenie
Európskej
chemickej agentúry
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Registrácia
≥ 1 tona/rok karcinogénnych, mutagénnych
a pre reprodukciu toxických látok
≥ 100 ton/rok látok veľmi toxických pre vodné prostredie
≥ 1000 ton/rok
≥ ton/rok
≥ 1 tona/rok
nové látky
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Ak ročne vyrábate alebo dovážate jednu a viac ton niektorej chemickej látky, túto látku by ste mali dať v lehote
1. jún až 1. december 2008 predregistrovať v Európskej chemickej agentúre (ECHA). Ak tento termín nedodržíte, znamená to, že nemôžete pokračovať vo výrobe
alebo dovoze tejto látky dovtedy, kým nepredložíte jej
kompletnú dokumentáciu na zaregistrovanie. Ak ste ju
však predregistrovali, môžete využiť postupný časový
harmonogram termínov na registráciu v závislosti od
chemickej látky a tonáže (2010, 2013 alebo 2018).

REACH je nový právny predpis o chemických látkach a
ich bezpečnom používaní. Zaoberá sa registráciou,
hodnotením, autorizáciou a obmedzovaním chemických látok.

30.

Čo je to REACH?

