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REACH
Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006 o registrácii,
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií
(REACH), (Ú. v. EÚ, 30. 12. 2006, L 396/1):
 17 príloh k nariadeniu

 16 nariadení Komisie
 21 usmernení
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CLP
Nariadenie EP a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii,
označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a
zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a
doplnení REACH (CLP)
(Ú. v. EÚ, 31. 12. 2008, L 353):

 7 príloh nariadenia


3 nariadenia Komisie:(nariadenie o poplatkoch, úprava čl. 25 a 26 a
príloh I až VII, úprava prílohy VI, časť 3) – prispôsobovanie
technickému pokroku systému klasifikácie a harmonizovanej
klasifikácie látok
 4 usmernenia
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Obsah prezentácie:
1. Spôsob implementácie a zodpovednosť v podmienkach
SR
2. Spolupráca, koordinácia a informovanosť príslušných
orgánov s Európskou komisiou a Európskou
chemickou agentúrou (ECHA)
3. Kontrolné mechanizmy
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1. Spôsob implementácie v SR
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok
a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(chemický zákon), účinnosť od 1. apríla 2010:

 implementuje

legislatívu EÚ v oblasti klasifikácie, označovania a
balenia látok a zmesí, uvádzanie na trh a ich používanie - nariadenie
REACH a CLP
 zaisťuje voľný pohyb látok a zmesí, ktoré spĺňajú požiadavky
REACH a CLP
 zabezpečuje výkon štátnej správy a prijímanie dočasných opatrení na
riešenie rizík na národnej úrovni
 zabezpečuje plnenie úloh z nariadení REACH a CLP adresované :

členským štátom

príslušným orgánom

podnikateľom - výrobcom, dovozcom, následným užívateľom
 ustanovuje sankcie za neplnenie povinností podnikateľov
 ustanovuje kontrolné orgány a spôsob spolupráce.
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Výkon štátnej správy (§ 17)
Ministerstvo hospodárstva SR
 Ministerstvo zdravotníctva SR
 Ministerstvo životného prostredia SR
 Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 Centrum pre chemické látky a prípravky


Marec 2012

Príslušné orgány (CA) pre REACH a CLP
- v súlade s čl. 121 REACH a čl. 43 nariadenia CLP
príslušnými orgánmi sú:




Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)

Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP)
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MH SR - § 18
zodpovedá najmä za:




plnenie úloh REACH a CLP
spoluprácu s Komisiou a ECHA



riadi výkon štátnej správy v rozsahu
zák. č. 67/2010 Z. z., REACH, CLP a ďalších
zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s MZ SR, MŽP SR, MP SR
a CCHLP plnenie úloh medzinárodnej spolupráce
podáva správy podľa REACH (čl. 117 každých 5 rokov Komisii) a
podľa CLP (čl. 46 a 47)
spolupracuje spolu s ostatnými CA ČŠ pri plnení úloh a plní ďalšie
úlohy podľa č. 122 až 124 REACH.
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2. 1. Spolupráca s Komisiou
MH SR (sekcia stratégie, odbor priemyslu a inovácií) zabezpečuje:

- činnosť za SR v nasledovných :


1. REACH výbor ( čl. 133 REACH a čl. 54 CLP) – pomáha Komisii
prispôsobovať technickému pokroku menej určené prvky REACH a
CLP) –
Ing. Nováková Edita – 1 zástupca za CS, zabezpečovanie hlasovania



2. CARACAL (stretnutie CA ČŠ pre REACH a CLP s Komisiou (DG
ENV a DG ENT), ECHA a zástupcami priemyslu - Ing. Nováková
Edita a Ing. Peter Rusňák, CSc. riaditeľ CCHLP



3. EPG SG (Enterprise Policy Group sub-group on REACH) ako
poradný orgán Komisie
zriadený pri DG ENT, rokovací poriadok v príprave, prvé zasadnutie
27. 10. 2011
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2. 2. Spolupráca s ECHA
MH SR (sekcia stratégie, odbor priemyslu a inovácií) zabezpečuje:

a) členstvo v riadiacom výbore ECHA ( čl. 78 a 79 REACH) –
člen menovaný rozhodnutím Rady - Ing. Nováková Edita
b) vymenovanie alebo predloženie nominácií do:


MSC ECHA (výbor členských štátov) (čl. 85(2) – listom ministra
hospodárstva vymenovaný Ing. Peter Rusňák, CSc., riaditeľ CCHLP



Fórum na výmenu informácií na presadzovanie (čl. 86 REACH, § 25 (1)
písm. d) zák. č. 67/2010 Z. z. ) – listom ministra hospodárstva vymenovaný na
návrh SOI Ing. Dušan Kolesár



RAC, SEAC - (čl. 22 ods. 2 písm. i zák. č. 67/2010 Z. z. – návrh nominácií a
činnosť zabezpečuje CCHLP), člen RAC Ing. Helena Polakovičová, CCHLP,
SEAC - nominácia nebola navrhnutá



SON (Security Officers Nettwork) – p. Jozef Karácsony, CCHLP

Marec 2012

REACH výbor
REACH výbor - čl. 133 REACH a čl. 54 CLP, komitológia podľa
rozhodnutia Rady č. 1999/468/ES
Konzultačný postup
Regulačný postup – hlasovanie váženým spôsobom
Regulačný postup s kontrolou (EP) – hlasovanie váženým spôsobom 255 hlasov potrebných z celkom z 345, SK 7 hlasov
Trvanie komitologického procesu - cca 3 roky
• interný proces Komisie – návrh
• verejné pripomienkovanie (6 mesiacov)
• postúpenie na vyjadrenie RAC (18 mesiacov), MSC
• preklad, terminologická revízia
• konzultácia a príprava národného stanoviska na REACH výbor
• hlasovanie
• odstúpenie EP a Rade (3 mesačná lehota na vyjadrenie, možnosť veta)
• zverejnenie v Ú. v.
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REACH výbor
Poplatky REACH, CLP
 Odvolacia rada ECHA
 Testovacie metódy a ATP TM


ATP prílohy REACH
- Príloha I _- Správa o chemickej bezpečnosti
- Príloha II - KBÚ
- Príloha IV, V - výnimky z registrácie
- Príloha XI - štandardný testovací režim
- príloha XIII –kritériá PBT, vPvB
- Príloha XVII - obmedzenia
ATP prílohy CLP (vrátane harmonizovanej klasifikácie a
označovania látok – Príloha VI)
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REACH výbor
V roku 2012
• Nariadenie Komisie (EÚ) č. 109/2012 pokiaľ ide o prílohu XVII (CMR
látky) - dopĺňa položky 28 – 30 a dodatky 1 – 6 o ďalšie látky CMR kat. 1A a
1B, na ktoré sa vzťahuje zákaz predaja pre širokú verejnosť. Uplatňuje sa od 1.
júna 2012, pričom zavádza výnimku do 1. júna 2013 pre perboritany a
peroxoboritany v detergentoch .
Nariadenie Komisie(EÚ) č. 125/2012, ktorým sa mení príloha XIV REACH
zaraďuje sa do režimu autorizácie ďalších 7 látok (celkom 14), a to:
- diizobutylftalát (DIBP)
- oxid arzenitý , oxid arzeničný, chróman olovnatý
sulfochróman olovnatý žltý (C.I. Pigment Yellow 34), chróman molybdénan
síran olovnatý červený (C.I. Pigment Red 104), tris(2-chlóretyl)fosfát (TCEP) a
2,4-dinitrotoluén (2,4-DNT).
•
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REACH výbor
Komitológia v procese:
 Február

2012 – 3. ATP k CLP, príloha VI, časť 3 – schválená HCL
(harmonizovanej klasifikácie a označovania) pre 16 položiek (s výnimkou
epoxikonazolu, ktorý bude začlenený do 5. ATP CLP)
Apríl 2012 –
Príloha XVII REACH:
 položka 18a – Hg v meracích prístrojoch - zákaz sa rozširuje na iné
meracie prístroje používané v zdravotníctve a ďalšie odborné a priemyselné
použitie (sfygnometre, barometre; hygrometre; manometre;
sfygmomanometre; tlakomery s pletysmografmi, tenzometre, teplomery a
ostatné neelektrické prístroje používané na meranie teploty).
 položka 23 - obsah Cd v polyméroch, zmena Nariadenia Komisie (EÚ)
č. 494/2011 - obmedzenie uvádzať na trh plasty s obsahom Cd ≥ 0,01 hm %,
sa pre nedotupnosť vhodných náhrad neuplatňuje na:
- polyetylén vysokej hustoty (HDPE)
- akrylonitril-butadién-styrén (ABS)
- polymetylmetakrylát (PMMA).
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REACH výbor
 položka 62 – obmedzenie pre 5 zlúčenín fenylortuti, ktoré sa
nesmú vyrábať, uvádzať na trh ani používať ako látka alebo v zmesi,
ak koncentrácia Hg v zmesi alebo vo výrobku alebo ktorejkoľvek jeho
časti je ≥ 0,01 hm %
položka 63 - Pb a jeho zlúčeniny
- obmedzenie používať a uvádzať na trh , ak v každej jednotlivej časti
šperkov, bižutérie a vlasových doplnkov je koncentrácia Pb ≥ 0,05 %
hm.
- výnimky pre olovené sklo, emaily, nesyntetické alebo
rekonštituované drahokamy a polodrahokamy.

Marec 2012

REACH výbor
 Júl

2012 - REACH Príloha XIV - 3. autorizačný zoznam (hlasovanie) zlúčeniny CrVI, zlúčeniny CoII , trichlóretylén (13 látok)

 September 2012
 4. ATP k CLP
- výnimky pre označovanie malých balení
- prispôsobenie položiek Prílohy VI novým kritériám v Prílohe I
- výnimky pre označovanie surfaktantov, ktoré spĺňajú kritériá chronickej
vodnej toxicity a i.
 Príloha XVII REACH – technické úpravy v položkách 3, 6, 16, 17, 28 až 30,
40, and 56, prispôsobenie Dodatku 10 (azofarbivá)
 REACH Príloha XIV
November 2012
 5. ATP k CLP – HCL pre 31 látok, pre ktoré je RAC vydal stanovisko v roku
2011 a zač. 2012
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Spolupráca s ECHA
Európska chemická agentúra (ECHA) - čl. 75
riadenie vedeckých a technických aspektov REACH
Zloženie:
 Výkonný riaditeľ (ED)
 Riadiaca rada (MB)
 Výbor pre hodnotenie rizík (RAC)
 Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC)
 Výbor členských štátov (MCS)
 Fórum na výmenu informácií (Fórum)
 Odvolacia rada (Boa)
 Sekretariát
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Spolupráca s ECHA
Riadiaca rada (MB) právomoci:
Voľba ED a účtovníka, výkon disciplinárnej právomoci nad ED
Schvaľovanie všeobecnej správy o činnosti za uplynulý rok
Návrh pracovného programu na nasledujúci rok
 Návrh rozpočtu, schvaľovanie rozpočtových pravidiel
Menovanie členov RAC, SEAC, BoA
Schvaľovanie vnútorných predpisov
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3. Kontrolné mechanizmy
na národnej úrovni :
– výkon kontrol
 na úrovni EÚ:
- oznamovacie povinnosti CA
- stave implementácie práva
- národných výnimkách
- podávanie správ
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Ďakujem za pozornosť

novakova@economy.gov.sk
Tel. + 421 2 4854 1829
Fax. +421 2 4854 5052

