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Nariadenie EP a Rady

REACH

Legislatíva
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a 
obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení
Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice

1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93

a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,

93/105/ES a 2000/21/ES

Smernica EP a rady č. 121/2006 pozmeňujúca smernicu 67548EEC
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Legislatíva
Predpisy SR, ktoré bude nariadenie REACH nahrádzať:

� Novelizácia zákona č. 163/2001

� Postupne zmenené resp. nahradené budú:

Príloha 1 výnosu 2/2002 a 2/2005 (zoznam nebezpečných látok)

Príloha 5 výnosu 2/2002 a 2/2005 (zoznam testovacích metód)

Príloha 7a 8 výnosu 2/2002 a 2/2005 (notifikácia látok)

Vyhláška MHSR č.515/2001(KBU)

Vyhláška MHSR č.67/2002 (obmedzenia na trhu)

Vyhláška MHSR č.511/2001(hodnotenie rizík)

Prílohy
Príloha I: Všeobecné ustanovenia o hodnotení látok a príprave správ  

o chemickej bezpečnosti 

Príloha II: Pokyny na zostavenie kariet bezpečnostných údajov

Príloha III: Kritériá pre látky registrované v množstvách 1 – 10t

Príloha IV: Výnimky z registračnej povinnosti 

Príloha V: Výnimky z registračnej povinnosti

Príloha VI: Usmerňujúce poznámky k poskytovaniu informácií

Príloha VII, VIII, IX a X: Štandartné informačné požiadavky pre látky 
v závislosti od množstva (1-10t, 10-100t, 100-1000t, >1000t)
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Prílohy
Príloha XI: Pravidlá prispôsobenia štandartného testovacieho režimu

Príloha XII: Ustanovenia pre DU

Príloha XIII: Kritériá identifikácie PBT a vPvB látok

Príloha XIV: Zoznam látok podliehajúcich autorizácii

Príloha XV: Dokumentácie (na harmonizovanú klasifikáciu a 
označenie CMR, R42, PBT a vPvB, obmedzenia)

Príloha XVI: Sociálno – ekonomická analýza

Príloha XVII: Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania

Hlavné kroky
1. Pred-registrácia
2. Registrácia
3. Informácie v dodávateľskom reťazci, 

nasledujúci užívatelia
4. Hodnotenie dokumentácie Agentúrou a 
ČŠ

5. Autorizácia látok
6. Reštrikcie – bezpečnostná sieť
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Predmet REACH
� REACH pokrýva výrobu, dovoz, uvádzanie na trh a 

použitie chemických látok samotných, v prípravkoch a 
niektorých látok vo výrobkoch

� Výnimka je udelená pre: 
Rádioaktívne látky

Látky pod colným dohľadom

Odpady pokryté odpadovou legislatívou

Prepravu tovarov po ceste, vzduchu a vode

Látky používané na obranu

� Niektoré špecifické výnimky v rámci procesu registrácie

Dôležité (nové)definície
� Chemická látka, prípravok
� Výrobok : predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo 

prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické
zloženie

� Výroba: je vyrobenie alebo extrakcia látok v prírodnom stave
� Výrobca: fyzická alebo právnická osoba so sídlom v EÚ, ktorávyrába látku
� Dovoz: fyzické uvedenie na colné územie spoločenstva
� Uvedenie na trh:dodávanie alebo sprístupnenie tretej strane, za úhradu 

alebo bezplatne. Dovoz sa považuje za uvedenie na trh
� Následný užívateľ: je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v 

Spoločenstve iná ako výrobca alebo dovozca, ktorá používa látku buď ako 
takú alebo v prípravku počas svojich priemyselných alebo odborných 
činností. Distributér alebo spotrebiteľ nie je následným užívateľom.
Opätovný dovozca s výnimkou udelenou podľa článku 2 ods. 4

písm. c) sa považuje za následného užívateľa
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Dôležité (nové)definície
� distributér: je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v 

Spoločenstve vrátane maloobchodného predajcu, ktorá látku ako takú alebo 
látku v prípravku iba uskladňuje alebo uvádza na trh pre tretie strany

� medziprodukt: je látka, ktorá sa vyrába pre chemické spracovanie alebo sa 
pri ňom spotrebúva či používa, aby sa transformovala na inú látku (ďalej len 
„syntéza”)

� miesto: je jedna lokalita, kde sa v prípade viac ako jedného výrobcu látok 
využíva určitá spoločná infraštruktúra a zariadenia

� účastníci dodávateľského reťazca: sú všetci výrobcovia a/alebo dovozcovia 
a/alebo následní užívatelia v dodávateľskom reťazci

� agentúra: je Európska chemická agentúra zriadená týmto nariadením
� identifikované použitie: je použitie látky ako takej alebo látky v prípravku 

alebo použitie prípravku, ktoré plánuje účastník dodávateľského reťazca, 
vrátane vlastného použitia, alebo ktoré mu písomne oznámi bezprostredný 
následný užívateľ

Všeobecné výnimky
Výnimky z registrácie, hodnotenia a požiadaviek na následných 

užívateľov
- Látky, ktorých použitie je pokryté inou legislatívou
- Polyméry vyňaté z registrácie a hodnotenia (nie však monoméry)
- Príloha IV – látky s veľmi dobre známymi vlastnosťami neohrozujúce 

zdravie a ŽP
- Re-importované látky
- Už registrované látky regenerované v rámci únie

Redukovaná registračná dokumentácia
- Medziprodukty izolované a transportované

Látky považované za registrované
- Notifkované látky
- Látky v prípravkoch na ochranu rastlín
- Biocídy
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Výskum a vývoj

� Výnimka na 5+5 rokov alebo 15 rokov pre látky používané na 
medicínske účely

� Agentúre je potrebné oznámiť:
identifikáciu výrobcu, dovozcu alebo výrobcu výrobkov
identifikáciu látky
klasifikáciu (ak existuje)
odhadované množstvo
zoznam odberateľov (vrátanie mien a adries)

Lehota výnimky sa začína dňom doručenia oznámenia agentúre.

Oznámenie je spoplatnené

Výnimky - látky pokryté inou legislatívou
� Medicínske výrobky
� Potraviny
� Aditíva do potravín
� Esencie
� Aditíva do krmív
� Krmivá
� Kozmetika (CSR, hodnotenie, DU)
� Látky prichádzajúce do kontaktu s potravinami(CSR, hodnotenie, 

DU)
� Biocídy a prípravky na ochranu rastlín (hodnotenie, DU)
� Palivá (registrácia, hodnotenie, DU)

Tieto výrobky nie sTieto výrobky nie súú vyvyňňatatéé z moz možžnosti zaradenia medzi nosti zaradenia medzi 
rerešštrikcie (obmedzenia na trhu)trikcie (obmedzenia na trhu)
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Čo podlieha povinnosti 
registrovať
� látky v/do EÚ vyrábané/dovážané > 1t/rok
� neregistrované monoméry pri obsahu > 2% v 

polyméri
� Látky vo výrobkoch prítomné v množstve > 1t a 

určené na uvoľnenie
� Medziprodukty – redukované požiadavky
Výnimky:
� výskum a vývoj
� polyméry
� príloha IV a V

Registrácia

Predpokladané termíny 

* CSR - Chemicals safety report – Správa o chemickej be zpečnosti 

VII - IXVII - IXVII + VIIIVII

CSRCSRCSR

3,5 roka6 rokov11 rokov

>1000t

CMR 1a2, 

50/53

100-1000t10-100t1-10t
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Registrácia – informačné požiadavky
Technická dokumentácia:
� Spoločné požiadavky pre všetkých registrantov:

- identifikácia výrobcu/dovozcu
- identifikácia látky
- informácie o výrobnom procese, výrobnom množstve zahŕňajúc všetky    
identifikované použitia

- klasifikácia a označovanie
- príručka o bezpečnom používaní (skladovanie, zneškodňovanie odpadu,  

opatrenia prvej pomoci)
- všetky relevantné a dostupné údaje z testovania, zahŕňajúc literárne údaje
- označenie, ktorá informácia bola preverená nezávislým posudzovateľom
- požiadavky na utajenie údajov

� Informácie v závislosti od tonáže:
- prílohy VII až X
- návrhy na dodatočné testovanie

Látky v prípravkoch
� Registrácia každej látky v prípravku v 

množstve > 1t/rok

� Zloženie prípravkov musí byť registrantovi
známe

� Dovozcovia môžu ustanoviť „výhradných 
zástupcov“ pre registráciu 
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Výrobcovia/dovozcovia 
prípravkov v rámci EÚ
� Pre suroviny nakupované v rámci EU musí výrobca 

prípravkov splniť povinnosti NU
- ubezpečiť sa, že V/D registrovali chemické látky
- poskytnúť informácie o použití surovín V/D pokrývajúce všetky použitia 
- poskytnúť informácie o nebezpečenstve a riziku pre ďalších NU
- registrovať akékoľvek nasledujúce použitie, ktoré nie je pokryté

V/D
- autorizovať použitie, ak je to požadované

� Pre všetky látky dovezené do EÚ musia výrobcovia 
prípravkov splniť povinnosti V/D

- pred-registrácia, registrácia, autorizácia
- zbieranie informácií o nasledujúcom použití
- poskytnúť informácie o nebezpečenstve a riziku pre ďalších NU

Dôsledky pre dovozcov 
prípravkov do EÚ
� Splniť požiadavky kladené na dovozcov látok

� Poznať zloženie prípravkov a chemickú identitu 
látok/zložiek

� Spočítať celkový objem á zložka všetkých dovážaných 
prípravkov dohromady

� Ak látky spadajú do limitu pre registráciu:

- včas pred - registrovať každú látku

- včas zaregistrovať každú látku

*splniť požiadavky na poskytovanie informácií o látke

* vykonať hodnotenie chemickej bezpečnosti ak je to 

požadované
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Re-import registrovaných látok

Výnimka z registrácie:
Látky samotné alebo v prípravkoch už registrované, vyvezené

z EÚ účastníkom v dodávateľskom reťazci a znovu dovezené

do EÚ iným účastníkom v tom istom dodávateľskom reťazci,

ktorý dokáže že:

- látka, ktorá bola re-importovaná je tá istá ako vyvezená látka

- poskytol informácie v súlade s článkom 31 a 32

Vytvára motiváciu pre dovozcov a vývozcov prípravkov aby 
používali ako suroviny látky registrované v rámci EÚ.

Dôsledky pre následných užívateľov 
prípravkov v rámci EU
� Následní užívatelia budú komunikovať ich podmienky použitia a 

expozície s dodávateľmi prípravkov , ktorí majú povinnosť
poskytnúť tieto informácie v dodávateľskom reťazci smerom nahor, v 
konečnom dôsledku výrobcom/dovozcom látok.

� REACH takto vytvorí motiváciu pre užívateľov a predajcov 
prípravkov, aby:
- nakupovali prípravky zo zdrojov v rámci EÚ (V/D)
- vyhýbali sa vlastnému dovozu prípravkov 
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Látky vo výrobkoch
Výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov

musia registrovať látku ak: 
� Objem presahuje 1t/rok a látka je určená na uvoľňovanie z 

výrobku za odôvodnene predpokladaných podmienok 
používania

� Látka ešte nebola registrovaná pre toto použitie v rámci 
EÚ

Látky vo výrobkoch
Výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov musia
notifikovať (oznámiť) Agentúre použite látok vo výrobkoch:
� Ak spĺňa kritériá látky„vzbudzujúcej veľké obavy“ (čl.56)
� Ak je prítomná vo výrobkochv množstve > 0,1 hm. % a zároveň presahuje 

množstvo 1t/rok na výrobcu alebo dovozcu
� Okrem prípadov, kedy V/Dmôže vylúčiť expozíciu na ľudí a ŽP za 

odôvodnene predpokladaných podmienok použitia

Agentúra sa môže rozhodnúť, že registrácia látky je 
požadovaná ak:

� predpokladá (má podozrenie), že látka sa budeuvoľňovať
� uvoľňovanie látky predstavujeriziko pre ľudí a ŽP
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Medziprodukty
� Neizolované medziprodukty:počas syntézy nie sú

zámerne uvoľňované zo zariadenia v ktorom prebieha 
syntéza (nezahŕňa cisterny alebo iné nádoby, v ktorých je 
látka skladovaná po vyrobení)

� Na mieste izolované medziprodukty: tam, kde výroba a 
syntéza látok z medziproduktov sa uskutočňuje na tom 
istom mieste, vykonávaná jednou alebo viacerými 
právnymi jednotkami, pričom nespĺňajú kritériá pre 
neizolované medziprodukty 

� Prepravované medziprodukty:prepravované medzi, 
alebo dodávané iným stranám, pričom nespĺňajú kritériá
pre ne-izolované medziprodukty

Medziprodukty
NeizolovanNeizolovanéé medziprodukty smedziprodukty súú vo výnimke z REACHvo výnimke z REACH.

� Pre medziprodukty izolované na miestea prepravované je 
požadovaný redukovaná registračná dokumentácia

� Medziprodukty izolované na mieste, ktoré sa používajúza 
striktne kontrolovaných podmienoksúvyňaté z 
hodnotenia dokumentácie a hodnotenia látky.

� Medziprodukty izolované na mieste a prepravovanésú
vyňaté z autorizácie
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Monoméry a polyméry
Definícia monoméru:
monomér: je látka, ktorá je schopná vytvárať kovalentné
väzby so sekvenciou ďalších rovnakých alebo 

rozdielnych molekúl za podmienok príslušnej 
polymerizačnej reakcie používanej na konkrétny 
proces

Monoméry sú medziprodukty
Medziprodukty sú monoméry, ktoré sú použité pre 

polymerizáciu

PolymPolym ééry sry s úú vyvyňňatatéé z povinnosti registrz povinnosti registr ááciecie

Registrácia monomérov
6.2 Na monoméry, ktoré sa používajú ako izolované medziprodukty na

mieste alebo prepravované izolované medziprodukty, sa nevzťahujú
články 17 a 18.

6.3 Každý výrobca alebo dovozca polyméru predloží agentúre žiadosť o  
registráciu pre monomérne látky alebo akékoľvek iné látky, ktoré ešte  
nezaregistroval žiadny účastník dodávateľského reťazca, ak sú

splnené
tieto podmienky:

a) polymér pozostáva minimálne z 2% hmotnostného (w/w) týchto   
monomérnych látok alebo iných látok vo forme monomérnych
jednotiek a chemicky viazaných látok; a

b)     celkové množstvo takýchto monomérnych látok alebo iných látok tvorí
minimálne 1t/rok
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Hodnotenie
Látka bude hodnotená Agentúrou a Členskými štátmi
� Hodnotenie Dosieru – Agentúra

- preverenie návrhov testov(na zabránenie nepotrebnému testovaniu na 
zvieratách, príp. opakovaniu existujúcich testov a slabej kvalite testov)

- posúdenie zhody (Agentúra môže posúdiť zhodu registračných dosierovči 
sú v súlade s požiadavkami na registráciu

Najmenej 5% Najmenej 5% dosierovdosierovmmáá bybyťť posposúúdených.dených.

� Hodnotenie látky –ČŠ

- ak sa očakáva, že látka predstavuje riziko a z tohto dôvodu sú potrebné
ďalšie údaje

Autorizácia
Výnimky z autorizácie:
- látky pokryté inou legislatívou
- medziprodukty izolované na mieste a 

transportované
- vedecký výskum a vývoj
Monomérypodliehajú povinnosti registrácie, ale pre 
väčšinu z nich platí výnimka z autorizácie z dôvodu, že sú
považované za medziprodukty.

PolyméryNIE SÚ vyňaté z povinnosti autorizácie
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Autorizácia
� REACH požaduje schválenie pred uvedením na trh (autorizáciu) 

„„ lláátok vzbudzujtok vzbudzujúúcich vecich veľľkkéé obavyobavy““ ,, ktoré sú vyberané na základe 
nebezpečných vlastností

� Definitívny zámer je, že tieto látky budúpostupne postupne nahrádzané
použiteľnou alternatívou látok alebo technológií tam, kde je to 
ekonomicky a technicky uskutočniteľné

� Rozhodnutie o autorizácii vykonáEurEuróópska Komisiapska Komisiana základe 
rizika a sociálno – ekonomických hodnotení, pričom bude braná do 
úvahy dostupnosť vhodných alternatív

� Všetky udelené autorizácie budú predmetom časovo limitovaných 
revrevííziziíí

� Uplatňuje sa na výrobcov, dovozcov a následných užívateľov látok   
pri ich uvádzaní na trh pre poupre použžitie alebo pre vlastnitie alebo pre vlastnéé poupoužžitieitie

� Autorizačný proces bude pozostávať z 3 fáz:
selekcia(výber)         prioritizácia autorizácia (alebo zákaz)

Autorizácia
Uplatňovanie:

Na každého výrobcu, dovozcu alebo následného užívateľa, 
ktorý uvádza na trh (pre všeobecné alebo vlastné použitie) 
látky (samotné, alebo súčasť prípravkov alebo výrobkov) 
uvedené v zozname PrPríílohy XIVlohy XIV

Pre autorizPre autorizááciu nie je stanovený objemový limit   !!!ciu nie je stanovený objemový limit   !!!

Pre polymPre polymééry neplatry neplatíí výnimka    !!!výnimka    !!!
Séria výnimiek pre niektoré výrobky pokryté inou legislatívou

(napr. materiály určené pre styk s potravinami a kozmetika majú výnimku 

z hodnotenia vplyvu na zdravie ľudí)
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Autorizácia - selekcia
Ktoré látky?
� Karcinogény kat.1.a 2.

� Mutagény kat.1. a 2.

� 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

Tieto lTieto láátky budtky budúú zahrnutzahrnutéé do zoznamu v prdo zoznamu v príílohe XIV.lohe XIV.

Autorizácia - prioritizácia
Prioritu majú obvykle látky:
a) s vlastnosťami PBT alebo vPvB, alebo
b) so širokým disperzným použitím, alebo
c) s vysokými objemami.
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Autorizácia – dostupná alternatíva
Čo je dostupná alternatíva? Okrem iných aspektov musíplatiť

nasledovné:

� Ak prechod k alternatíve bude znamenať zníženie 
všeobecného rizika na zdravie ľudí a životné prostredie, 
pričom sa musia brať do úvahy vhodnosť a účinnosť
opatrení na kontrolu rizika

� Technická a ekonomická dostupnosť laternatív pre 
prihlasujúceho 

Autorizácia - garantovanie
V akých prípadoch bude autorizácia udelená a na aké dlhé obdobie?

1. Garantovanie autorizácie: 
- ak je riziko adekvátne kontrolované
- sociálno – ekonomické výhody prevažujú na rizikom a   

neexistujú alternatívne látky alebo technológie

2. Trvanie: časovo limitovaná revízia prípad od prípadu 
založená na všetkých dostupných informáciách 
zahŕňajúc nasledujúce prvky:
- riziko, ktoré látka predstavuje vrátane opatrení na kontrolu riu źika a 
soc. – ekonomic. výhod
- analýza alternatív alebo plán substitúcie sú doložené
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REACH ImplementationProjects
Vypracovanie príručiek na zvládnutie REACH

RIP 1: popis procesov

RIP 2: REACH – IT

RIP 3: príručky pre priemysel

RIP 4: príručky pre autority

.

NAVIGATOR

RIP
RIP 3.10: ukončená
http://ecb.jrc.it/documents/REACH/RIP_FINAL_REPORTS/

RIP_3.10_SUBSTANCE_IDENTITY/

RIP 3.4: rozpracovaný
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RIP3.4
Detailný popis nasledujúcich procesov:
� pred-registračné procesy
� tvorba SIEFov
� zdieľanie údajov v rámci SIEF
� zdieľanie údajov pre non - phase in látky;
� spoločné poskytovanie údajov a opt-out
� popis práv a povinností
� praktické odporúčania

Śpecifické príručky: 
� zdieľanie nákladov;
� ochrana tajných obchodných informácií (CBI);
� súvislosť s „Competition Law“
� formy spolupráce, vrátane konzorcií

REACH Centrum Slovakia
� Poradenstvo:

� v prípravnej fáze  - audit

� pri pred- registrácii a registrácii

� pri komunikácii v rámci dodávateľského 
reťazca

� vypracovaní stratégie testovania

� zastúpenie v konzorciách


