Naøízení (ES) è. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek, o zøízení Evropské agentury pro
chemické látky (REACH)
REACH je zkratkou vytvoøenou z prvních písmen nìkolika anglických výrazù vystihující jeho
podstatu - Registration (registrace), Evaluation (hodnocení) and Authorisation (autorizace)
of Chemicals (chemikálií).
V únoru 2001 vydala Evropská komise, na základì pøezkoumání stávajícího systému
regulace bezpeèného pouívání chemických látek v EU, bílou knihu o "Strategii pro
budoucí politiku týkající se chemikálií". Komise dospìla k názoru, e je nutná reforma
stávající legislativy, aby mohly být splnìny následující cíle:
·
·
·
·
·
·

ochrana lidského zdraví a ivotního prostøedí,
eliminace rizik vyplývající z výroby a uívání chemických látek,
udrení a zvýšení konkurenceschopnosti chemického prùmyslu EU,
udritelný rozvoj,
podpora zkoušek bez pouití zvíøat,
soulad s mezinárodními závazky EU v rámci Svìtové obchodní organizace.

Do té doby byla situace taková, kdy musely být tzv. "nové" chemikálie pøed uvedením na
trh vyzkoušeny, avšak pro ji tzv. "existující" chemikálie ádná taková ustanovení neplatila.
A to i pøesto, e panoval všeobecnì nedostatek veøejnì dostupných informací pro úèely
efektivního posouzení a kontroly tìchto látek. REACH zohlednil rozšíøení látek (pro látky
s vyšší roèní spotøebou je vyadováno pøi registraci vìtší mnoství informací o jejich
vlastnostech a naopak látky, jich se vyrobí nebo doveze ménì ne jedna tuna roènì jsou
od povinnosti registrace osvobozeny) a zamìøil se rovnì na zpùsoby pouití látek, tak aby
došlo k prozkoumání tìch vlastností, které mohou ovlivnit lidské zdraví nebo ivotní
prostøedí. Výrobci a dovozci musejí následným uivatelùm poskytnout informace o rizicích, které
potøebují, aby látky mohli pouívat bezpeènì. To se uskuteèní prostøednictvím systému
klasifikace a oznaèování (není souèástí naøízení REACH, je upraven naøízením CLP viz.
èlánek o CLP) a v pøípadì potøeby prostøednictvím bezpeènostních listù.
Registrace
Je dùleité si uvìdomit, e REACH se vztahuje témìø na všechny chemické látky: nejen na
chemické látky vyuívané v prùmyslových procesech, ale i v našem kadodenním ivotì,
napøíklad na èisticí prostøedky, nátìrové hmoty i na pøedmìty, jako jsou odìvy, nábytek a
elektrospotøebièe.
Všichni výrobci a dovozci chemických látek musejí zjistit a kontrolovat rizika spjatá s
látkami, které vyrábìjí a uvádìjí na trh. U látek, které se vyrábìjí nebo dováejí v mnoství
pøesahujícím 1 tunu na spoleènost za rok, musejí výrobci a dovozci prostøednictvím
registraèní dokumentace, kterou pøedkládají agentuøe, dokázat, e tyto poadavky splòují.
Pro rozloení nákladù spojených s registrací a také pro snadnìjší zvládnutí zpracování
velkého poètu registraèních dokumentací byl vytvoøen statut pøedregistrace pro bìnì
pouívané látky. Tato pøedregistrace má odkladný úèinek pro vlastní registraci. Délka
odkladu záleí na vyrábìném nebo dováeném mnoství a také na nebezpeènosti dané
látky jednotlivé etapy jsou pøehlednì zobrazeny na následujícím obrázku:
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Hodnocení a povolování
Jakmile agentura obdrí registraèní dokumentaci, ovìøí, zda je v souladu s naøízením, a
vyhodnotí návrhy testování, aby se zajistilo, e hodnocení chemických látek nevyústí ve
zbyteèné testování, pøedevším na zvíøatech. REACH také pøedpokládá systém povolování,
který má zajistit, aby se látky vzbuzující mimoøádné obavy (tzv. SVHC látky) pøimìøenì
kontrolovaly a postupnì se nahrazovaly bezpeènìjšími látkami nebo technologiemi nebo
aby se pouívaly, pouze pokud z jejich pouití plyne všeobecný spoleèenský prospìch. Tyto
látky budou preferovány a v prùbìhu èasu budou zahrnuty do pøílohy XIV. Po jejich
zahrnutí bude prùmysl muset pøedkládat agentuøe ádost o pokraèování v pouívání tìchto
látek. Navíc budou moci orgány EU u látek, které zpùsobují nepøijatelná rizika pro lidské
zdraví nebo ivotní prostøedí, uvalit omezení na výrobu, pouití nebo uvádìní na trh.

Povinnosti
Dominantní povinností je registrace látek vyrábìných nebo dováených v mnoství nad
jednu tunu roènì. Další povinnosti jsou ji vìtšinou závislé na nebezpeènosti látky a na
zpracovávaném mnoství jedná se pøedevším o sestavování bezpeènostních listù i pro
smìsi, které nejsou nebezpeèné, ale obsahují velmi nebezpeènou látku, sestavování
bezpeènostních zpráv a studií, doplòování bezpeènostních listù o expozièní scénáøe atd.
Evropská Chemická Agentura (ECHA) zøízená podle tohoto naøízení vytvoøila velmi
povedený nástroj pro zjištìní povinností podle naøízení REACH, který pomocí cílených
dotazù zjistí vše potøebné a sestaví seznam povinností viz.:
http://guidance.echa.europa.eu/index_cs.htm
Plnìní povinností v Luèebních závodech a.s. Kolín
Mimo úvodních akcí jako byla pøedregistrace námi vyrábìných a dováených látek, zmìna
ve vzhledu bezpeènostních listù, pravidelná kontrola seznamu látek SVHC, jsme si plnì
vìdomi blíícího se termínu pro registraci látek. V naší firmì se sice pøipravujeme na
registraèní termín v roce 2013, ale samozøejmì neztrácíme ze zøetele povinnosti nìkterých
našich dodavatelù, s nimi pravidelnì komunikujeme a zvláštì u velkých firem se
setkáváme s velmi dobrou odezvou a plnìním povinností naøízení REACH.
Vzhledem k tìmto skuteènostem mùeme prohlásit, e veškeré naše výrobky plní a budou i
nadále plnit poadavky naøízení REACH.

Pavel Šimùnek – vedoucí výroby
Luèební závody a.s. Kolín

Pokud máte nìjaké nejasnosti o naøízení REACH, neváhejte a kontaktujte nás nebo vyuijte jeden
z následujících odkazù:
http://echa.europa.eu/reach_cs.asp (zatím bohužel pouze v anglické verzi)
http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/reach/

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFKOCI4G
http://www.schp.cz/html/

