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REACH - Nová chemická legislatíva EÚ
Informácie pre výrobcov
a importérov chemických
látok a zmesí na trhy EÚ
REACH je nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
o registrácii, hodnotení, autorizácii
a obmedzovaní chemických látok
(REACH) a o zriadení Európskej
chemickej agentúry (ECHA).
Akronym REACH je zložený z prvých
písmen slov registrácia, evaluácia,
autorizácia chemických látok 		
a reštrikcie.

Aké zmeny prináša nová
chemická legislatíva?

Európska komisia
Podnikanie a priemysel

V rámci novej chemickej legislatívy
je zavedená povinnosť pre
dovozcov alebo výrobcov zaslať
do ECHA registráciu chemických
látok alebo zmesí, ktoré sú
vyrobené alebo dovezené do EÚ
(alebo Európskeho hospodárskeho
priestoru – ďalej len „EHP“)
v množstve presahujúcom 1 tonu
za rok (okrem platných výnimiek).
Povinnosť registrácie sa týka
aj dovozcov prípravkov alebo

výrobcov výrobkov v EÚ (EHP). Títo
dovozcovia alebo výrobcovia sú
povinní registrovať látky obsiahnuté
v prípravkoch alebo výrobkoch za
určitých, zákonom stanovených
podmienok. Samotná registrácia
sa netýka prípravkov alebo
výrobkov, ale látok, ktoré obsahujú.
Následných užívateľov sa registrácia
netýka.
Ak subjekty nezaregistrujú
dovážané alebo vyrábané látky
alebo zmesi, bude to v praxi pre
tieto subjekty znamenať, okrem
iných sankcií, zákaz ďalšieho dovozu
a výroby látok alebo zmesí. Nová
chemická legislatíva tiež priniesla
zmeny v oblasti komunikácie
a značenia v dodávateľsko –
odberateľskom reťazci. Ide o
zavedenie harmonizovaného
systému klasifikácie a označovania
chemických látok a zmesí,
povinnosť zavedenia kariet
bezpečnostných údajov, systému
pre overovanie prípadného dovozu
látok a zmesí z tretích krajín,
informovanie o nebezpečnosti
a následnú harmonizovanú úpravu

etikiet látok a zmesí a označovania
na pracoviskách. Nová chemická
legislatíva so sebou prináša zmeny
v oblasti balenia látok a zmesí,
ale aj výrobkov a prípravkov.
Implementácia legislatívy v praxi
znamená aj úpravu súvisiacej
dokumentácie a potrebu preškolenia
pracovníkov na nový systém
klasifikácie a značenia.

od povinnosti registrácie podľa
nariadenia REACH;
- Určite množstvo a objem
pre každú samostatnú látku
alebo množstvo látok a ich
objem obsiahnutý v zmesiach,
produktoch alebo prípravkoch
tak, aby ste mohli určiť povinnosť
registrácie látky pre výrobu alebo
dovoz.

Informácie o nebezpečnosti
chemickej látky musia byť prístupné
na zdieľanie medzi všetkými
registrujúcimi spoločnosťami
v takzvaných SIEF (Fórum pre
výmenu informácií o látkach).
Pokiaľ určitá spoločnosť využíva
informácie, ktoré sú predmetom
vlastníctva inej spoločnosti, subjekt
s autorským právom na informácie
má nárok na náhradu vzniknutej
škody. Nové informácie
o chemických látkach a zmesiach
nesmú byť získané skúškami na
stavovcoch bez súhlasu Európskej
chemickej agentúry.

Povinnosť registrácie alebo priregistrácie v skupine registrujúcich
platí pri výrobe alebo dovoze látky
v objeme väčšom ako 1 tona/rok
– okrem uplatnených výnimiek
v súlade s platnou legislatívou
spoločenstva. Kvóta objemu
a množstva pre povinnosť
registrácie sa netýka následnej
spotreby po uvedení látky na trh.

Nariadenie REACH stanovuje oblasti,
v ktorých má verejnosť právo na
prístup k informáciám.

Nová chemická legislatíva
a podnikanie spoločností
mimo EÚ

Čo by mala moja spoločnosť
vyrábajúca alebo dovážajúca
chemické látky alebo zmesi
urobiť pre zabezpečenie
súladu podnikania s novou
chemickou legislatívou EÚ?
- Vytvorte zoznam všetkých
vyrábaných alebo dovážaných
látok alebo látok v zmesiach ako aj
prípravkov a výrobkov obsahujúcich
látky, ktoré sú predmetom výroby
alebo dovozu;
- Skontrolujte, či látky alebo zmesi
obsahujúce látky a ich použitie
vo vašom podnikaní je oslobodené
Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania
Enterprise Europe Network
02/ 50 24 45 00
nadsme@een.sk
www.nadsme.sk
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Podrobnejšie informácie
o pravidlách registrácie sú uvedené
na internetovej stránke Európskej
chemickej agentúry.
www.echa.europa.eu

Nová chemická legislatíva môže
ovplyvniť Vaše podnikanie ak
dovážate na trhy EÚ:
- c hemické látky (napr. základné
alebo špeciálne chemikálie, kovy,
prírodné látky, ak sú chemicky
modifikované);
- zmesi (prípravky) chemických
látok (napr. čistiace prostriedky,
farby, motorové oleje);
- látky alebo zmesi v obaloch (napr.
tonery do tlačiarní);
- predmety obsahujúce látky, ktoré
sú zámerne uvoľňované počas
ich používania (napr. aromatické
gumy);
- látky, ktoré sú na listine „látok
vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“
tzv. SVHC látok (Substances of
Very High Concern).

Zoznam týchto látok je k dispozícii
na internetovej stránke Európskej
chemickej agentúry v časti „ECHA
Chem“.

www.echa.europa.eu/
chem_data_en.asp

Harmonogram
implementácie REACH
V období od 1. júna do 1. decembra
2008 mali výrobcovia alebo
dovozcovia látok a zmesí do EÚ
možnosť poskytnúť agentúre
ECHA informácie o existujúcich
látkach, ktoré sú predmetom ich
podnikania (takzvané phase-in
látky). To umožňuje niektorým
spoločnostiam využiť výhody
prechodných období rozšírenej
registrácie v lehotách (2010, 2013
a 2018) v závislosti na dovážanej
alebo vyrábanej látke a jej objeme.
Ak výrobca, dovozca alebo
výhradný zástupca nedodržal
termín pre pred-registráciu,
nemá prospech z predĺžených
termínov registrácie v prechodných
obdobiach a bude potrebné látku
registrovať pred jej výrobou alebo
importom na trhy EÚ.
Látky, ktoré neboli predregistrované, ale sú spoločnosťami
vyrábané alebo dovážané prvý krát
do EÚ (EHP) po 1. decembri 2008
(koniec termínu pred-registrácie),
môžu byť pred-registrované
v tzv. „neskorej pred-registrácii“
v prípade, že požadované
informácie pre pred-registráciu
sú poskytnuté do 6 mesiacov od
prvého dovozu do EÚ (EHP)
a nie neskôr než 12 mesiacov pred
príslušnou lehotou pre registráciu.
Registračné povinnosti a ich
plnenie sú podrobne vysvetlené
a uvedené v pokynoch REACH na
internetových stránkach Európskej
chemickej agentúry.
www.echa.europa.eu
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Tento leták bol vydaný Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v rámci iniciatívy
Enterprise Europe Network, spolufinancovanou Európskou komisiou. Slúži na všeobecnú orientáciu slovenských malých a
stredných podnikateľov pri začatí podnikania. Obsah tohto letáka nepredstavuje názor ani stanovisko Európskej komisie
alebo NARMSP.

