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5.októbra 2011 CHÉMIA 2011 REACH   3 

REACH 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení,  

autorizácii a  obmedzovaní chemických látok (REACH) 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 987/2008 z 8. októbra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie  

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a  

obmedzovaní chemických látok (REACH), pokiaľ ide o prílohy IV a V 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 134/2009 zo 16. februára 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa  

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení,  

autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XI 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho  

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní  

chemikálií (REACH) pokiaľ ide o prílohu II 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 252/2011  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho  

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní  

chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu I  

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 143/2011 ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV k nariadeniu  

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a  

obmedzovaní chemikálií („REACH“)  
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Obmedzenia 
Nariadenie Komisie č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho  

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ... pokiaľ ide o prílohu XVII ( obmedzenia) 

 

Nariadenie Komisie č. 276/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho  

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ... pokiaľ ide o prílohu XVII 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 207/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho  

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní  

chemických látok (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII 

 
 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 366/2011 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho  

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní  

chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII  

 
 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 494/2011 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho  

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní  

chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII  
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CLP 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady  

(ES) č. 1272/2008 o klasifikácii a označovaní  

chemických látok a zmesí (GHS)  

doplnené  

Nariadením Komisie (ES) č. 790/2009 a  

Nariadením Komisie (ES) č. 286/2011 

 

Zákon č. 67/2010 o podmienkach uvádzania  

chemických látok a zmesí na trh v znení vykonávacích  

predpisov  

Výnosy MHSR č. 2/2010 a 3/2010 
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Podporné nástroje ECHA  

• Usmernenia a nástroje 

   usmernenie o registrácii  a usmernenie o zdieľaní údajov 
– apríl 2012 

   nástroje na prípravu registračného dossieru a CSR 
(IUCLID a CHESAR) – leto 2012 

 nástroj na odoslanie dossieru (REACH IT) – koniec roka 
2012 

• Manuály REACH IT – v 22 jazykoch 

• Multilinguálny pomocný nástroj v IUCLID 

• Aktuálne informácie o tvorbe SIEF a registrácii na 
stránke ECHA (vedúci registrujúci, registrované látky) 

• Helpdesk (ECHA, národné) 
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Registrácia 

Evaluácia 

Autorizácia 

CHemických látok 
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REACH - časový rozvrh  

1 jún 2007: REACH vstupuje do platnosti 

1 jún 2008 

pred-registrácia  

 

3,5 rokov 

1.12 

 2010 

1000 t/r 

CMR 1&2 

R50-53 >100 t/y 

1 dec. 

2008 
1 jún 2013 

registrácia 

2,5 rokov 

registrácia 
100 - 1000 t/r 

5 rokov 

1 - 100 t/r 

1 jún 2018 

registrácia 

registrácia 

30.6.2011 

do 30 dní - notifikácia 

CLP      SVHC 

Článok 23 
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Pred-registrácia 

pred-registrácia 2008  

 možnosť využitia prechodných období 

   (už len perióda 2013, 2018) 

 

 neskorá výroba/dovoz v množstve 
1tona a viac po  1.decembri 2008 

 možnosť„neskorej pred-registrácie“ 
podľa  28(6)  REACH 

 pre tonáž < 1000 t/rok 
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II registračná perióda:  
30.máj 2013 

CHL vyrábané/dovážané v rozsahu  

100 – 1000 t/rok 

 • Menej látok pokrytých konzorciami 

• Viac SME s medzi registrujúcimi 

• Manažovanie SIEF zložitejšie 

• Látky –menej údajov 

• Predpokladá sa že LR budú menej skúsení 

 
Odhad ECHA: 3 500 látok na registráciu  

                       (3 400 látok registrovaných 2010) 
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Odpočítavanie: optimálna situácia 

Identifikácia látky 

Zdieľanie údajov 

Údaje o 

nebezpečných 

vlastnostiach 

Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Podanie vedúcim registrujúcim 

Podanie členom  

spoločného podania 
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Ako toto splniť 

Skúsenosti z prvej registračnej periódy: 

1. Včasná komunikácia 

    - dôraz na aktivitu bez odkladu 

    - aktívna podpora pri formovaní SIEF a  

      príprave registrácie 

2. Motivácia, nabádanie, podpora vedúcich 
registrujúcich k nominácii na ECHA a 
včasnému podaniu registrácie v 
dostatočnom predstihu pred termínom 
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Registrujúci 2013 - látka už registrovaná 

• Skontrolujte zoznam registrovaných látok na stránke ECHA  
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered- sub.aspx 

 

• Kontaktujte  vedúcich registrujúcich LR (zámer registrovať v 
perióde 2013) 

– overiť totožnosť látky  

– dohody o zdieľaní údajov  

– „REACH-IT token“ kód pre registráciu ako člen spoločného 
podania)  

 

Ak nemáte informácie o LR 

– preverte stránky vášho pre-SIEF na REACH-IT 

– kontaktujte ostatných členov SIEF (alebo priemyselné zväzy) 

– požiadajte ECHA Helpdesk o skontaktovanie s LR 

http://apps.echa.europa.eu/registered/registered- sub.aspx
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered- sub.aspx
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered- sub.aspx
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered- sub.aspx
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Registrujúci 2013 - látka neregistrovaná 

– Niektoré  SIEFy pre registráciu 2013 už existujú alebo 

sa tvoria 

– LR môžu už tiež byť nominovaní 

• Mali by ste byť informovaní SIEF Formation 

facilitator (SFF) v REACH-IT  

• overte váš užívateľský účet na REACH-IT, alebo 

ECHA stránku   

– Ak nie, môžete vy začať proces formovania SIEF  

• Overte či existuje SFF (v REACH-IT) 

• Ak nie, kontaktujte členov pre-SIEF, aby ste zistili, ktorí 

plánujú registráciu v 2013 a spoločne  ustanovte SFF  
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Vedúci registrujúci (LR) z periódy 2010  

Vaša práca nekončí registráciou v 2010! 

 

Povinnosti voči ďalším registrujúcim, ktorí plánujú v  

nasledujúcej perióde registrovať tú istú látku:  

 
– Ostávate LR pre spoločné podanie (joint submission) min. až do 

1.6. 2018 

– Informujte členov (pre-)SIEF o vašej  existencii 

– Nezabúdajte, že novopristúpení chcú (a majú povinnosť) zdieľať 
náklady len na údaje  potrebné v súlade ich tonážou (údaje 
podľa prílohy 10 nie sú viac požadované)  

– Nezabúdajte, že budete musieť opäť vygenerovať a distribuovať 
„REACH-IT token“ kód pre nových registrujúcich 
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dôležité je... 
• zvyšovať povedomie REACH medzi 

spoločnosťami, ktoré majú registrovať 2013 (nie 
všetky musia vedieť o povinnosti registrovať 

• hľadať dobré existujúce modely spolupráce pri 
registrácie  - internet (FARM konzorcium) 

• komunikovať otvorene o pokračovaní v SIEF 

• férovosť a transparentnosť v deľbe nákladov 

 

Pozor! Práca sa nekončí obdržaním práva prístupu 
a registračného čísla 

Práca v SIEF – nekonečný príbeh  
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Registrácia 2013 - Malé a stredné podniky 

• niektorí dovozcovia a výrobcovia v menších rozsahoch 

• väčšinou následní užívatelia alebo distribútori 

• malý počet zamestnancov k dispozícii 

• práca v SIEF a vyjednávanie v konzorciách - ťažšie 

• vypracovanie registračného dossieru – nutnosť externej 
podpory 

• veľký počet strán usmerňujúcich dokumentov  

• dodatočné legislatívne požiadavky – zaťažujúce 

• usmernenia a IT nástroje väčšinou v angličtine  

• jazyková bariéra (nástroje, komunikácia) 
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Problémy s nadchádzajúcou registráciou 

• Predpoklad rovnako vysokých nákladov na „letter of 
access“ ako v 2010 

• SME väčšinou pasívni hráči  - potreba transparetnosti pri 
zdieľaní nákladov 

• SME ako vedúci registrujúci: 

     malé alebo žiadne skúsenosti,  

  málo dostupných údajov,  

  veľmi komplexná legislatíva,  

  malá personálna vybavenosť 

 

Apelácia na ECHA: mohla by zohrať rolu SFF v prípadoch, 
keď registrujúci budú len z malých a stredných podnikov 
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Registrácia 

Evaluácia 

Autorizácia 

CHemických látok 
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Po registrácii nasleduje evaluácia 

(hodnotenie) 

• Compliance check (kontrola úplnosti) 

   overiť, či informácie podané registrujúcimi 

sú v súlade s požiadavkami legislatívy 

• Testing proposal examination (preverenie 

návrhu testovania) 

• Substance evaluation (hodnotenie látky) 

  verifikovanie či látka predstavuje riziko pre 

zdravie ľudí a životné prostredie 

 

 



Ako zlepšiť registračný 

dossier 

tipy 
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Identifikujte registrované látky – popíšte ich 

jasne 

 
Prečo je dôležitá úplná a presná identifikácia látky? 

• Pre určenie totožnosti látky 

• Pre zabezpečenie efektívneho a správneho zdieľania 
údajov  a práce na spoločnom podaní 

Typy na identifikáciu látky: 

• Zabezpečte detailné informácie o zložení 

• Zabezpečte overiteľnosť zloženia kvalitatívnymi a 
kvantitatívnymi analytickými údajmi 

• Zabezpečte jasný stručný popis zloženia 

• Uistite sa že látka je identifikovaná jednoznačne  
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Zabezpečte spracovanie podľa legislatívnych požiadaviek 

• Držte sa podmienok uvedených v prílohách VII – X 

 

Pošlite primerané návrhy na testovanie pri identifikácii 
chýbajúcich testov podľa príloh IX a X 

 

Overte, či klasifikácia a označovanie sú správne   

• v súlade s identifikovaným nebezpečenstvom a  

• v súlade s harmonizovanou klasifikáciou a označovaním 
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Používajte CHESAR 

IT nástroje na podporu priemyslu: 

• Na spracovanie CSA, CSR, ES 

 

Výhody: 

• podpora pracovného postupu – zameranie 
na potrebné informácie 

• generuje ES 

• informácie uchované v databáze 
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Registrácia 

Evaluácia 

Autorizácia 

CHemických látok 
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Autorizácia 

• REACH požaduje schválenie pred uvedením na trh 
(autorizáciu) tzv. SVHC látok „látok vzbudzujúcich 
veľké obavy“ 

• Rozhodnutie o autorizácii vykoná Európska Komisia  

• Povinnosti pre výrobcov, dovozcov aj následných 
užívateľov látok, spracovateľov prípravkov a 
výrobcov výrobkov 

 

• 3 fázy 

     selekcia(výber)  candidate list         

     prioritizácia        prioritisation list   

     autorizácia          Príloha XIV 
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Látky, ktoré sa pravdepodobne budú 

zahŕňať do prílohy XIV (  57) 

• Karcinogény kat.1.a 2. 

• Mutagény kat.1. a 2. 

• Látky poškodzujúce reprodukciu kat.1. a 2. 

• Perzistentné a bioakumulatívne a toxické (PBT) (príloha XIII) 

• Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) (príloha XIII) 

• Pravdepodobný vážny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie 
(vedecký dôkaz) rovnaký ako endokriné disruptory alebo iné PBT a 
vPvB látky 

 

 na základe návrhov a dohody členských štátov EÚ   

 začiatok v októbri 2008 

 spolu 53 látok 

 29.augusta 2011 – verejná konzultácia ku 20 látkam (45 dní –do 
13.októbra) 

 otvorený proces 
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Povinnosti výrobcov a používateľov látok, 

ktoré sú zahrnuté v kandidátnom zozname 

Od dátumu zahrnutia látky do zoznamu: 

Látky 
Dodávatelia - poskytnúť odberateľom kartu bezpečnostných  

údajov s informáciou o zahrnutí látky medzi SVHC 

Prípravky/zmesi 
Dodávatelia - poskytnúť odberateľom kartu bezpečnostných  

údajov ak prípravok obsahuje najmenej jednu látku z  

kandidátneho zoznamu a jej individuálna koncentrácia je  

minimálne 0,1hm.% 
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Výrobky (articles) 

Dodávatelia výrobkov musia poskytnúť dostatočné informácie,  

ktoré majú k dispozícii,  ich odberateľom alebo na požiadanie  

ich zákazníkom v rámci 45 dní od doručenia požiadavky (nad  

0.1hm%).  

 

Od 2011: 

povinnosť notifikovať ECHA ak ich výrobky obsahujú látku zo  

zoznamu v množstve > 0,1 hm.% a celkové množstvo látky  

vyrobené/dovezené je > 1t/rok/spoločnosť 

 

Do 1 júna 2011 pre látky zahrnuté do zoznamu kandidátov  

pred 1 decembrom 2010.  

 

Najneskôr 6 mesiacov po zahrnutí pre  látky zahrnuté do  

zoznamu kandidátov po 1 decembri 2010 



Šírenie informácií 
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Článok 119   

Elektronický prístup pre verejnosť 

 1. ..... sa prostredníctvom internetu bezodplatne 
zverejnia tieto informácie ... ktorými disponuje 
agentúra: 

 
a) názov v nomenklatúre IUPAC pre nebezpečné látky (67/548/EHS) 

b) názov látky (EINECS) 

c) klasifikácia a označenie látky 

d) fyzikálno-chemické údaje o látke a údaje o jej cestách a  

    osude v životnom prostredí 

e) výsledok každej toxikologickej a ekotoxikologickej štúdie 

f)  DNEL alebo PNEC 

g) usmernenie o bezpečnom používaní  

h) analytické metódy (podľa príloh IX alebo X) na zistenie 

    expozície na ŽP ako aj expozíciu ľudí. 
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Proces zverejnenia informácií 
1. Registrácia je dokončená 

2. Registračný dossier je pripravený pre 
zverejnenie 

3. Registračný dossier je filtrovaný – len 
informácie v zmysle 119 sú ponechané 

4. Pre spoločné podania: filtrované 
dossiere sú zlúčené – informácie o 
látke zo všetkých dossierov v spoločnom 
podaní sú zlúčené do jedného dossieru 

5. Dossier je zverejnený na stránke ECHA  
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Ďakujem za pozornosť 


