Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP)
Postavení

Prováděná činnost

Povinnost

Časový rámec

Poznámka

Uvádění chemické látky nebo směsi na trh

Klasifikace

Látky: podle 356/2003 i podle CLP, od 1.6.2015
pouze podle CLP
Směsi: podle 356/2003, podle CLP doborovolně
(v tomto případě se v BL se uvádí obojí
klasifikace), od 1.6.2015 pouze podle CLP

- Uvedení na trh je dodání třetí osobě, za uvedení na trh
je považován rovněž dovoz do EU

Oznámení do 1 měsíce od uvedení na trh

- Nejsou definovány žádné množstevní limity.

Dodavatel
(ten, kdo uvádí látku na trh,
ať už je to výrobce,
dovozce, distributor nebo
následný uživatel)

Uvádění nebezpečné chemické látky nebo směsi na
trh

Klasifikace + její oznámení ECHA

- Dodavatel je nadřazený termín pro ostatní postavení
(výrobce, distributor, dovozce..) - pro další povinnosti je
potřeba projít všechna postavení.

- Klasifikace v zemích mimo EU se většinou liší, proto je
pro látky a směsi vyrobené mimo EU nutno provést
novou klasifikaci.
- Klasifikace je součástí žádosti o registraci v rámci
REACH

Uvádění nebezpečné chemické látky nebo směsi na
trh

Látky: již pouze dle CLP
Směsi: dle 356/2003, od 1.6.2015 povinně dle
CLP, do té doby dobrovolně

Zajistit balení a označení

- Označení v úředním jazyce, pokud členský stát
nestanoví jinak.
- V ČR je nutné značit česky

platí přechodné období 2 roky pro výrobky (látky
do 1.12.2012, směsi do 1.6.2017), které jsou již
v distribuční síti

ENACON s.r.o.
enacon@enacon.cz

Uvádění na trh nebezpečné chemické látky
vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) obsažené v
předmětu v koncentraci vyšší než 0.1%.

Poskytnout informaci o obsahu této látky a
instrukce pro bezpečné použití

informace o látce automaticky při dodávce,
instrukce o bezpečném použití do 45 dnů od
obdržení žádosti

Výroba, dovoz, dodání nebo použití chemické látky

Archivace dokumentace k plnění povinností

10 let
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Seznam kandidátů látek SVHC:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/
candidate_list_table_en.asp
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Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP)
Postavení

Prováděná činnost

Povinnost

Časový rámec

Uvádění nebezpečné chemické látky nebo směsi na
trh
Uvádění na trh látky perzistentní, bioakumulující,
toxické, vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní
nebo jiné látky vzbuzující velmi velké obavy

Poskytnout bezpečnostní list (BL)

Požadavky na BL naposledy změněny od
1.12.2010, další aktualizace plánována na
1.6.2015. BL nemusí být aktualizován v
přechodném období pro látky a směsi již
uvedené na trh (viz výše). BL pro směsi již
poskytnutý před 1.12.2010 nemusí být
aktualizovány do 30.11.2012.
V případě aktualizace musí být BL dodán všem
uživatelům, kterým byla látka/směs dodána
během posledních 12 měsíců.

Uvádění látky podléhající povolení na trh

Povolení (vydává ECHA)

Dle termínů v příloze XIV

Výroba, uvádění na trh a použití chemické látky
podléhající omezení

V souladu s podmínkami omezení (příloha XVII)

Poznámka

Dodavatel (pokračování)

Uvádění na trh směsi, která obsahuje více než 1%
látky nebezpečné pro zdraví nebo ŽP nebo směsi,
která obsahuje více než 0.1% látky perzistentní,
bioakumulující, toxické, vysoce perzistentní, vysoce
bioakumulativní nebo jiné látky vzbuzující velmi
velké obavy, nebo látku pro kterou jsou stanoveny
expoziční limity, pokud je příjemcem požádán.

Seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV
REACH)
http://echa.europa.eu/reach/authorisation_under_reach/a
uthorisation_list_en.asp

Seznam omezení (příloha XII REACH)
'http://echa.europa.eu/legislation/reach_legislation_en.as
p#annex_xvii
Zvažovaná omezení
http://echa.europa.eu/reach/restriction/restrictions_under
_consideration_en.asp
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Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP)
Postavení

Prováděná činnost

Povinnost

Časový rámec

Poznámka

Výroba chemické látky v množství nad 1 t ročně

Registrace

Pokud proběhla předregistrace (do 1.12.2008):
>1000t/rok, R50/53>100t/tok a CMR kategorie 1
a 2>1t/rok - 1.12.2010;
ostatní >100t/rok - 1.6.2012;
ostatní >1t/rok - 1.6.2018.

Látky oznámené dle Směrnice 67/548 (92/32) zapsané
na seznamu ELINCS se považují za registrované.

Výrobce
(společnost registrovaná v
EU, která látku vyrábí)

Pokud neproběhla předregistrace: ihned po
překročení hmotnostního limitu
1 tuny ročně

Přehodných obodobí je možné využít pouze v případě
látek zavedených. Látky zavedené jsou ty, které
a) jsou uvedeny v seznamu EINECS
b) byly vyrobeny, ale neuvedeny na trh, alespoň jednou
po 31.3.1992
c) jsou na seznamu NLP, uvedené na trh před 1.6.2007
Seznamy ELINCS, EINECS, NLP:
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/

Výroba chemické látky v množství nad
10 t ročně, ~klasifikované jako nebezpečné

Registrace + Hodnocení chemické bezpečnosti

Pokud proběhla předregistrace (do 1.12.2008):
>1000t/rok, R50/53>100t/tok a CMR
cat.1,2>1t/rok - 1.12.2010;
ostatní >100t/rok - 1.6.2012;
ostatní >1t/rok - 1.6.2018.
Pokud neproběhla předregistrace: ihned po
překročení hmotnostního limitu
1 tuny ročně

Výroba předmětu obsahující chemickou látku v
množství nad 1 tunu ročně, pokud se počítá s jejím
uvolňováním za běžných podmínek

Registrace

Seznam látek předregistrovaných:
http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registeredsub.aspx
Seznam látek registrovaných:
http://apps.echa.europa.eu/registered/registeredsub.aspx

Pokud proběhla předregistrace (do 1.12.2008):
>1000t/rok, R50/53>100t/tok a CMR
cat.1,2>1t/rok - 1.12.2010;
ostatní >100t/rok - 1.6.2012;
ostatní >1t/rok - 1.6.2018.
Pokud neproběhla předregistrace: ihned po
překročení hmotnostního limitu
1 tuny ročně

ENACON s.r.o.
enacon@enacon.cz
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Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP)
Postavení

Prováděná činnost

Povinnost

Časový rámec

Výroba předmětů obahujících nebezpečnou
chemickou látku uvedenou na seznamu látek
vzbuzujících velmi velké obavy v koncentraci vyšší
než 0,1% (hm.) v množství nad 1 tunu ročně, pokud
se počítá s jejím uvolňováním za běžných
podmínek.

Oznámení (ECHA může registraci dodatečně
nařídit)

Od 1.6.2011, do 6 měsíců po zveřejnění látky
seznamu látek vzbuzujících velmi velké obavy

Výroba látky podléhající omezení

V souladu s podmínkami omezení (příloha XVII)

Poznámka

Výrobce (pokračování)

Výroba nebezpečné chemické směsi (kromě
nebezpečné pro ŽP) přímo v ČR

ENACON s.r.o.
enacon@enacon.cz

Oznámení vlastností přes CHLAP

List of Restrictions:
'http://echa.europa.eu/legislation/reach_legislation_en.as
p#annex_xvii

do 30 dnů od uvedení na trh
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Restrictions under Consideration:
http://echa.europa.eu/reach/restriction/restrictions_under
_consideration_en.asp
Nevztahuje se na čisté látky
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Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP)
Postavení

Prováděná činnost

Povinnost

Časový rámec

Poznámka

Dovoz chemické látky v množství nad 1 t ročně

Registrace

Pokud proběhla předregistrace (do 1.12.2008):
>1000t/rok, R50/53>100t/tok a CMR
cat.1,2>1t/rok - 1.12.2010;
ostatní >100t/rok - 1.6.2012;
ostatní >1t/rok - 1.6.2018.

Látky oznámené dle Směrnice 67/548 (92/32) zapsané
na seznamu ELINCS se považují za registrované.

Dovozce
(společnost registrovaná v
EU, odpovědná za dovoz
do EU)

Pokud neproběhla předregistrace: ihned po
překročení hmotnostního limitu
1 tuny ročně.

Přehodných obodobí je možné využít pouze v případě
látek zavedených. Látky zavedené jsou ty, které
a) jsou uvedeny v seznamu EINECS
b) byly vyrobeny, ale neuvedeny na trh, alespoň jednou
po 31.3.1992
c) jsou na seznamu NLP, uvedené na trh před 1.6.2007
Seznamy ELINCS, EINECS, NLP:
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/

Dovoz chemické látky v množství nad 10 t ročně,
~klasifikované jako nebezpečné

Registrace + Hodnocené chemické bezpečnosti

Pokud proběhla předregistrace (do 1.12.2008):
>1000t/rok, R50/53>100t/tok a CMR
cat.1,2>1t/rok - 1.12.2010;
ostatní >100t/rok - 1.6.2012;
ostatní >1t/rok - 1.6.2018.
Pokud neproběhla předregistrace: ihned po
překročení hmotnostního limitu
1 tuny ročně.

Dovoz předmětu obsahující chemickou látku v
množství nad 1 tunu ročně, pokud se počítá s jejím
uvolňováním za běžných podmínek

Registrace

Seznam látek předregistrovaných:
http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registeredsub.aspx
Seznam látek registrovaných:
http://apps.echa.europa.eu/registered/registeredsub.aspx

Pokud proběhla předregistrace (do 1.12.2008):
>1000t/rok, R50/53>100t/tok a CMR
cat.1,2>1t/rok - 1.12.2010;
ostatní >100t/rok - 1.6.2012;
ostatní >1t/rok - 1.6.2018.
Pokud neproběhla předregistrace: ihned po
překročení hmotnostního limitu
1 tuny ročně
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Dovoz předmětů obahujících nebezpečnou
chemickou látku uvedenou na seznamu látek
vzbuzujících velmi velké obavy v koncentraci vyšší
než 0,1% (hm.) v množství nad 1 tunu ročně, pokud
se počítá s jejím uvolňováním za běžných
podmínek.

Oznámení (ECHA může registraci dodatečně
nařídit)

Od 1.6.2011, do 6 měsíců po zveřejnění látky
seznamu látek vzbuzujících velmi velké obavy

List of SVHC Substances:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/
candidate_list_table_en.asp

Dovoz nebezpečné chemické směsi (kromě
nebezpečné pro ŽP) do ČR ze států mimo EU

Oznámení vlastností přes CHLAP

do 30 dnů od uvedení na trh

Nevztahuje se na čisté látky
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Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP)
Postavení

Prováděná činnost

Povinnost

Časový rámec

Distribuce chemické látky nebo směsi

Předávat informace:
Po směru dodavatelského řetězce:
- bezpečnostní list (BL) v případech dle článku 31
REACH (povinně nebo na žádost)
- informace o registračním čísle látky, povolení
nebo omezení užívání látky a důležité informace k
řízení rizik
- informace o obsahu látky podléhající povolení v
předmětech (povinně nebo na žádost)
- informace nutné k vytvoření vlastní zprávy o
chemické bezpečnosti následným uživatelem.

Poznámka

Distributor
(společnost registrovaná v
EU, která látku skladuje a
distribuje, nákup/prodej)

Proti směru dodavatelského řetězce:
- nové informace o nebezpečných vlastnostech
- pochybnosti o opatřeních k řízení rizik uvedených
v BL pro určená použití
- informace o konkrétním použití chemické látky
dodané následným uživatelem

Následný uživatel
(společnost registrovaná v
EU, která látku používá k
výkonu své profesionální
činnosti)

Použití mimo kategorii použití uvedenou v dodaném
bezpečnostním listě
Použití mimo kategorii použití uvedenou v dodaném
bezpečnostním listě

Hodnocení chemické bezpečnosti + oznámení
ECHA
Uplatnění vyjímky z povinnosti zpracovat
hodnocení chemické bezpečnosti:
(1) není vyžadována ani zpráva chemické
bezpečnosti dodavatele dle článku 14 REACH (<
10 tun/rok na registranta);
(2) látka je používána v množství menším než 1
tuna za rok;
(3) podmínky pro použití látky v BL jsou
aplikovatelné, uživatel pouze upraví expoziční
scénář;
(4) zpráva nemusí zahrnovat látku v koncentraci
menší než koncentrace, která činí přípravek
nebezpečným (článek 14 REACH);
(5) látka je používána pouze v rámci výzkumu a
vývoje;
(6) vypracování BL není povinné dle čl. 31 REACH

Do 12 měsíců od obdržení registračního čísla v
BL
Informování ECHA do 6 měsíců od obdržení
registračního čísla

+ informovat ECHA o uplatnění vyjímky (2) nebo
(5)
Použití mimo kategorii použití uvedenou v dodaném
bezpečnostním listě
Použití látky podléhající povolení v rámci povolení
vydané účastníkovi proti směru řetězce
Použití chemické látky, o které jsou informace (BL
nebo jiné)
Použití chemické látky

ENACON s.r.o.
enacon@enacon.cz

Právo oznámit vlastní použití dodavateli (ten jej
případně do BL zahrne)
Oznámit ECHA využívání povolení

Do 3 měsíců od dodání látky

Zpřístupnit informace pro zaměstnance
Předávat informace pdodavateli:
- nové informace o nebezpečných vlastnostech
- pochybnosti o opatřeních k řízení rizik uvedených
v BL pro určená použití
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Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP)

Zkratky a vysvětlivky:
CLP
ECHA
SVHC
CMR
BL
REACH
EINECS
ELINCS

ENACON s.r.o.
enacon@enacon.cz

Classification, Labeling and Packaging - Klasifikace, označování a balení
Europena Chemical Agency - Evropská agentura pro chemické látky
Substances of Very High Concern - Látky vzbuzující velmi velké obavy
Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic chemicals - Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci
Bezpečnostní list
Registration, Evaluation, Restriction and Authorization of Chemicals - Registrace, hodnoceni, omezování a povolování chemických látek
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (látky dostupné na trhu mezi 1.1.1971 a 18.9.1981)
European List of Notified Chemical Substances - Evropský seznam oznámených chemických látek (seznam látek oznámených mezi 18.9.1981 a 30.6.1993)
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