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REACH – ÚVOD

REACH
nový právní předpis EU v oblasti chemických látek
akronym REACH znamená:
Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
(Registrace, Hodnocení, Povolování Chemických látek)
REACH
platí od 1. ledna 2007,
nahrazuje asi 40 legislativních dokumentů,
nový systém kontroly chemických látek,
týká se zhruba 30 000 chemických látek,
stanoví pravidla používání látek samotných/obsažených
ve směsích/předmětech
klíčovým prvkem jsou registrace chemických látek,
registrace chemických látek jsou rozloženy na periodu 11 let,
má dopad také na stavební průmysl.
Úkolem je „zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a
životního prostředí; volný pohyb látek samotných a obsažených
v směsích a v předmětech; zvýšit konkurenceschopnost a inovace;
podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek“.

Označení

Všechny změny a opravy nařízení REACH

Oprava 1
(29. 5. 2007)

Oprava nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro
chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES
// uvádí kompletní text Nařízení (ES) č. 1907/2006, který nahrazuje text
zveřejněný v ÚV EU dne 30. 12. 2006, samotný obsah textu nařízení REACH
oprava 1 nemění, pouze opravuje jazykové chyby

Oprava 2
(31. 5. 2008)

Oprava nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro
chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES
// tato oprava se týkala změny definice zavedené látky

1354/2007/ES

Nařízení Rady (ES), kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska
upravuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 týkající se registrace,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek

987/2008/ES

Nařízení Komise (ES), kterým se mění nařízení EP a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, pokud jde o přílohy IV a V

Označení

Všechny změny a opravy nařízení REACH

1272/2008/ES

Nařízení EP a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně
a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES)
č. 1907/2006

134/2009/ES

Oprava 3
(5. 2. 2009)

552/2009/ES

276/2010/EU

Nařízení Komise (ES), kterým se mění nařízení EP a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, pokud jde o přílohu XI
// mění se celý oddíl 3 přílohy XI nařízení REACH
Oprava
nařízení
EP
a
Rady
(ES)
č.
1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a
o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94,
směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES
// Oprava 3 ruší a nahrazuje opravu 2, týká se definice zavedené látky
Nařízení Komise (ES), kterým se mění nařízení EP a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, pokud jde o přílohu XVII
Nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení EP a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (dichlormethan, oleje do lamp,
tekuté podpalovače grilu a organické sloučeniny cínu)
// omezení daná předpisy 2009/424/ES (oleje do lamp a tekuté podpalovače
grilu),
2009/425/ES
(organické
sloučeniny
cínu),
455/2009/ES
(dichlormethan) jsou doplněna do přílohy XVII nařízení REACH

Označení

453/2010/EU
143/2011/EU
změna
143/2011/EU

Všechny změny a opravy nařízení REACH
Nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení EP a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
(REACH)
// mění přílohu II nařízení REACH od 1. 12. 2010 a pak od 1. 6. 2015
Nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení EP a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
(„REACH“)
// platí od 21. 2. 2011, změna prodlužuje v tabulce přílohy XIV nejzazší datum
podání žádosti a datum zániku o jeden měsíc

207/2011/EU

Nařízení Komise, kterým se mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde
o přílohu XVII (pentabromdifenylether a PFOS)
// platí od 6. 3. 2011

252/2011/EU

Nařízení Komise, kterým se mění nařízení EP a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
(REACH), pokud jde o přílohu I

253/2011/EU

Nařízení Komise, kterým se mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde
o přílohu XIII

366/2011/EU

Nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH),
pokud jde o přílohu XVII (akrylamid – položka 60)
// platí od 5. 5. 2011, omezení akrylamidu v cementech a v prostředcích pro
cementování po 5. listopadu 2012

REACH – ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Upozornění:
konsolidovaná (úplná) znění slouží jako pomocné dokumenty a
orgány EU nezodpovídají za jejich obsah.
Tyto texty nemají žádnou právní hodnotu!
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20110221:CS:PDF

Konsolidovaná verze nařízení REACH zahrnuje všechny změny
a opravy výše uvedené mimo:
Nařízení Komise (EU) č. 207/2011,
Nařízení Komise (EU) č. 252/2011,
Nařízení Komise (EU) č. 253/2011,
Nařízení Komise (EU) č. 366/2011

REACH – PŘÍLOHY
nařízení REACH rozsáhlý dokument se 17 přílohami
Výběr z některých:

Příloha II REACH

safety data
sheets (SDS)

Přílohy IV a V REACH

SVHC
Příloha XIV REACH

Příloha XVII REACH

Příloha XIV REACH
SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ
U každé SVHC látky v seznamu přílohy XIV je uvedeno
nejzazší datum podání žádosti o povolení, datum zániku
a použití osvobozené od povolení, pokud se na danou
látku vztahuje.
Nejzazší datum podání žádosti je stanoveno
nejméně 18 měsíců před datem zániku.

SVHC

Příloha XVII REACH
OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ
NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ
Povinnosti podle přílohy XVII se vztahují i na výrobce/dovozce
výrobků a následné uživatele a uplatňují se bez ohledu na množství
nebezpečné látky.
Omezení nebezpečné chemické látky se může vztahovat na všechna
nebo jen na některá použití ( např.: akrylamid v cementech, kadmium
v plastech, sloučeniny rtuti a arsenu pro ochranu dřeva, šestimocný
chrom v cementech,…)

POZOR: Členský stát si může do 1. 6. 2013 ponechat v platnosti
veškerá stávající a přísnější omezení týkající se přílohy XVII,
která se vztahují na výrobu, uvádění na trh nebo použití látky,
pokud tato omezení oznámil v souladu se Smlouvou o založení
Evropského společenství.

REACH - POKYNY
všechny pokyny k nařízení REACH jsou uvedeny na adrese:
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm

Pokyny pro různé postupy podle nařízení REACH
Pokyny určené především průmyslu
Pokyny určené především orgánům
Pokyny pro různé metody podle nařízení REACH

Některé z těchto dokumentů byly nebo budou přeloženy
do 21 oficiálních jazyků EU.

REACH – KLÍČOVÉ PRVKY 1/2
zavádí obecnou povinnost registrace látek samotných nebo
obsažených v směsích (všechny látky vyrobené/dovezené/obsažené
ve směsích 1 t/rok nebo více, cca ± 30,000 chemikálií)
One Substance One Registration (OSOR) (1 látka 1 registrace)
(Hlava II., REACH)
zahrnuje požadavky na látky obsažené v předmětech:
látky dodávané v množství nad 1 t/rok v předmětech
(na výrobce/dovozce předmětů), pokud se počítá s jejím
uvolňováním za běžných nebo důvodně předpokládaných
podmínek použití (čl. 7.1, REACH)
oznámení/notifikaci látek vzbuzujících velké obavy (substance very
high concern - SVHC) v předmětech jestliže:
jsou přítomny v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních,
představují množství větší než 1 t/rok, nelze vyloučit expozici člověka
nebo životního prostředí během celého životního cyklu za běžných
nebo důvodně předpokládaných podmínek použití, včetně
odstraňování (čl. 7.2, REACH)

REACH - KLÍČOVÉ PRVKY 2/2
požadavky na informace o vlastnostech látky vyráběné/dovážené
jsou předkládané v závislosti na množství
- Chemical Safety Report (Zpráva o chemické bezpečnosti) (CSR)
nad 10 t/rok
(čl. 12, REACH, příloha VII – příloha X)

informace v dodavatelském řetězci
- zahrnuje i látky dodávané ve směsi
(např. přípravky, roztoky)
(čl. 31 – čl. 36 REACH)

zavádí systém “Povolování (autorizace) SVHC látky“,
který se uplatňuje se bez ohledu na její použité množství
(příloha XIV, REACH)

Regulované objekty
REACH reguluje čtyři objekty
1) látky
chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo
získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek
nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících
v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel,
která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího
složení;
2)

látky vzbuzující velké obavy (SVHC)
- CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci),
vPvB (persistentní a silně bioakumulativní), PBT (persistentní,
bioakumulativní a toxické) (čl. 57, REACH)

3)

směsi
směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek

4)

předmět
věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo
vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení

Regulované objekty
Pod CPD/CPR jsou regulovány:

harmonizované stavební výrobky

- normy v působnosti CPD schváleno: 402
(citovány v OJ - Official Journal)
(2010/C 344/01, EUR-Lex)

Regulované objekty
stavební výrobky jako látky:
např. pigmenty, sklo, …
látky v působnosti CPD: asi < 9) *

předměty se specifickým povrchem nebo nebo s geometrií
pro funkci důležitější než jeho chemické složení:
např. izolační desky, kovové šrouby, výrobky
z prefabrikovaného betonu, sádrové výrobky, tepelně
izolační výrobky, keramické výrobky,
kotvy pro použití v betonu,…
předměty v působnosti CPD: 330 – 395 )*

*) údaje - workshop Construction products který se konal v dubnu 2008,
Espoo, Finland

Regulované objekty
směsi (přípravky nebo roztok složený ze dvou nebo více
látek): např. barvy, nátěry, lepidla, betony,...
směsi v působnosti CPD: 55 – 120) *
Látka

Směs (dříve přípravek)

zinek

mosaz (slitina mědi + zinku)

oxid titaničitý

bílé nátěry (oxid titaničitý + …)

C10-C13-chloralkany (SCCP
short-chained chlorinated paraffins)

nátěry, těsniva, lepidla
(SCCP + …)

těkavé organické látky
(VOC)

nátěry a laky
(VOC+ …)
nátěry a povlaky, těsniva a
lepidla (BBP + …)

benzyl butyl ftalát (BBP)

*) Data - workshop Stavební výrobky, duben, 2008,
Espoo, Finsko

Regulované objekty - Závěr
REACH se zabývá jednotlivými látkami
(samostatně, ve směsích nebo v předmětech)
CPD/CPR se zaměřuje na stavební výrobky
(stavební výrobky jako takové mohou podle nařízení
REACH početně vyhovovat nejvíce definici předmětu,
méně pak definici směsi (přípravku) a
nejméně definici látky)

Nebezpečné látky - REACH
"nebezpečné látky" podle REACH:
kritéria pro klasifikaci látek jako nebezpečné jsou založeny
na směrnici EU o klasifikaci, označování a balení:
67/548/EHS pro látky
+ na úvaze, zda látka je:
PBT nebo vPvB neb CMR nebo SVHC
a
1999/45/ES pro přípravky
a
Nařízení (ES) č. 1272/2008*
(CLP - Classification, Labelling and Packaging
(klasifikace, označování a balení látek a směsí)
* nahradí směrnici 1999/45/ES a 67/548/EHS od 1. června 2015

Nebezpečné látky – CPD
„nebezpečné látky" podle CPD/ER 3:
uvádí regulované nebezpečné látky v dokumentu pod
názvem "Indikativní seznam regulovaných nebezpečných
látek vztahujících se ke stavebním výrobkům v rámci CPD"
Patří sem i dříve uvedený odkaz na nařízení CLP
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,
odkaz na směrnici 2000/60/ES (podzemní voda).

Nebezpečné látky - Závěr
Pokud látka je předmětem registrace a splňuje
klasifikační kritéria nebezpečné látky podle REACH,
je velmi pravděpodobné, že bude také
'regulovanou nebezpečnou látkou' podle CPD/ER 3,
ale není tomu vždycky tak – viz příklady:
benzylalkohol (rozpouštědlo a VOC) splňuje klasifikační kritéria
pro nebezpečné látky podle REACH a také pro 'regulované
nebezpečné látky' podle CPD/ER 3
cementový slínek je látka podle REACH vyjmutá z registrace,
ale musí splnit požadavky na klasifikaci, označování a balení,
není však regulovanou nebezpečnou látkou podle CPD/ER 3

zinek (Zn) není klasifikován jako nebezpečná látka podle REACH, není
uveden ve směrnici 2000/60/ES, je však 'regulovanou nebezpečnou
látkou' podle CPD/ER 3

Nebezpečné látky - Závěr
Definice látky podle REACH není stejná jako látka
ve smyslu "regulovaná nebezpečná látka".
Pojem "nebezpečná látka" podle REACH je přesněji
definován než pojem "regulovaná nebezpečná látka "
podle CPD/ER 3.

Fáze životního cyklu
REACH uvádí pro jednotlivé látky jejich různé fáze životního cyklu a
použití:
Výrobce látky
Výrobce směsi

CPD
- Mandát M/366
- CEN/TC 351
- Pokyn H

Profesionální uživatel
Výrobce předmětu
Spotřebitelská použití a životnost
Recyklace
Odpady

Fáze životního cyklu - Závěr
REACH se zaměřuje na všechny fáze životního cyklu látky, výrobu,
průmyslové a/nebo profesionální/soukromé použití, až po fázi odpadu
látky samotné, v přípravku/předmětu při posuzování chemické
bezpečnosti. Úplný životní cyklus látky by měl být v bezpečnostních
listech (BL). Stadium odpadu látky se musí brát v úvahu u scénářů
expozice.
(Příloha I, 5.2.2 REACH)

CPD se zaměřuje pouze na fázi používání instalovaného stavebního
výrobku během využívání staveb.
Interpretační dokument - Základní požadavek č. 3 zdůrazňuje
obecně důležitost posuzování stavebních výrobků z hlediska
celého cyklu jejich životnosti.

Fáze životního cyklu - Závěr
CPR
„životní cyklus"
(čl. 2.28, nařízení CPR)
Udržitelné využívání přírodních zdrojů
- opětovné použití nebo recyklovatelnost stavebních
prací, jejich materiálů a částí po demolici životnost
staveb,…;
(Základní požadavek č. 7, nařízení CPR)

Po 5 letech od začátku platnosti nařízení CPR, musí
Komise posoudit možné rozšíření informací i
s ohledem na požadavky recyklace či opětovného
využití částí či materiálů.
(čl. 67, nařízení CPR)

POŽADOVANÉ INFORMACE - REACH
Dodavatel* látek/směsí musí poskytnout následnému uživateli
látky/směsi bezpečnostní list BL - sestavený podle Přílohy II,
pokud jde o látku/směs nebezpečnou, PBT, vPvB, SVHC:
čl. 31, REACH

odkaz v čl. 6 .5, CPR

*dodavatel: výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor

POŽADOVANÉ INFORMACE - REACH
Povinnost sdělovat informace ve směru dodavatelského řetězce
pro látky samotné nebo obsažené v směsích, u nichž se
nevyžaduje bezpečnostní list - požadováno uplatnit opatření
k řízení rizik (čl. 32, REACH)
Povinnost sdělovat informace o látkách SVHC > 0,1% (w/w)
v předmětech:
dodavatel předmětů obsahujících látky SVHC v koncentracích
nad 0,1 % hmotnostních (w/w) musí následnému uživateli
poskytnout dostatečné informace pro bezpečné použití předmětu
včetně alespoň názvu látky.
čl. 33, REACH

čl. 6 .5, CPR

Povinnost sdělovat informace o látkách a směsích proti směru
dodavatelského řetězce (čl. 34, REACH)
Přístup k informacím pro pracovníky (čl. 35, REACH)

POŽADOVANÉ INFORMACE – REACH
REACH uvádí scénář expozice (ES) (Exposure Scenarios)
(čl. 3.37, REACH)
ES
- soubor informací a/nebo opatření, která popisují, jak je
látka vyráběna/používána během svého životního cyklu,
včetně fáze odpadu, a jak výrobce nebo dovozce kontroluje nebo
doporučuje následnému uživateli kontrolovat expozici člověka a
životního prostředí.
ES je součástí registračního souboru dokumentů:
Zprávy o chemické bezpečnosti - Chemical Safety Report (CSR)*
Stadium odpadu látek se musí brát v úvahu u scénářů expozice.
* CSR se vypracovává pro každou látku samotnou/obsaženou v přípravku
nebo v předmětu pro registrační tonáž nad 10 tun/rok na výrobce/dovozce
Po ukončení registrace ES se stává součástí bezpečnostního listu
(BL). Rozšířený BL - Extended Safety Data Sheet (ext-SDS): BL + ES
Registrační číslo látky, pokud je známo, je v BL také uvedeno.

POŽADOVANÉ INFORMACE – REACH

BL – Registrační čísla
XX

-

XXXXXXXXXX

-

XX

-

XXXX

TYPE
(typ)

-

BASE NUMBER
(základní číslo)

-

CHECKSUM
(kontrolní
součet)

-

INDEX NUMBER
(indexové číslo)

Referenční číslo je obecnější označení než registrační číslo
nebo číslo oznámení, atd. představuje jedinečné číslo,
které je nástrojem REACH-IT generováno pro typ
dokumentace, pro látku a pro společnost poté, co byly
dokumentace určitých typů poprvé úspěšně předloženy.

POŽADOVANÉ INFORMACE – REACH
Struktura
referenčního čísla

TYPE

Prvky struktury
dvoumístné číslo označující druh:
01 Registrace
02 Oznámení klasifikace a označení
03 Látka v předmětu (čl. 7.2, REACH)
04 PPORD
05 Předběžná registrace (vyhrazeno pro předběžné
registrace podle §28 odst. 2 REACH)
06 Dotaz
07 Izolované meziprodukty na místě
08 Přepravované izolované meziprodukty
09 Oznámení držitele údajů
10 Oznámení následného uživatele
11 Žádost o povolení
12 Hodnocení látky
13 Příloha XV – Harmonizace klasifikace a označení
14 Příloha XV – Povolování
15 Příloha XV – Omezování
16 Interní použití
17 Pozdní předběžná registrace: (vyhrazeno pro
předběžné registrace podle čl. 28 odst. 6 REACH)

POŽADOVANÉ INFORMACE – REACH
Struktura
referenčního čísla

BASE NUMBER
CHECKSUM
INDEX NUMBER

Prvky struktury

náhodně generované 10 místné číslo
dvoumístný kontrolní součet vypočítaný pouze
pomocí TYPE a BASE-NUMBER, které počítá
s detekcí chyb
čtyřmístné číslo, které je možné použít k určení
indexu člena společného předložení údajů

POŽADOVANÉ INFORMACE – REACH
Bezpečnostní list - (BL) je jeden z nástrojů pro bezpečnou
komunikaci.
Rozšířený BL bude hlavním nástrojem pro sdělování informací
následným uživatelům registrovaných látek, ve kterém budou
vlastnosti chemických látek a přípravků, včetně aplikací a
scénářů rizik popsány.
REACH nepožaduje BL pro látky/směsi, které nejsou klasifikovány
jako nebezpečné.
Příloha II REACH uvádí, které informace mají být v BL.
Nařízení Komise (ES) 453/2010 mění text Přílohy II
z “pokynů pro sestavení bezpečnostních listů”
na “požadavky na sestavení bezpečnostních listů”.

POŽADOVANÉ INFORMACE – REACH
PLATNOST STARÝCH (NENOVELIZOVANÝCH) BL A
NOVÝCH BL PODLE NAŘÍZENÍ 453/2010/EU PRO LÁTKY:
Látka uvedená na trh do 1. 12. 2010 může mít starý BL
podle původní přílohy II REACH (nenovelizované
453/2010/EU) a to až do 1. 12. 2012. Od 1. 12. 2012
musí být nový BL již podle nařízení 453/2010/EU „přílohy I“.
Látka uvedená na trh po 1. 12. 2010 musí mít nový BL
již podle 453/2010/EU „příloha I“.

POŽADOVANÉ INFORMACE – REACH
PLATNOST STARÝCH (NENOVELIZOVANÝCH) BL A
NOVÝCH BL PODLE NAŘÍZENÍ 453/2010/EU PRO SMĚSI:
Směs uvedená na trh do 1. 12. 2010 může mít starý BL podle původní
přílohy II REACH (nenovelizované 453/2010/EU) a to až do 1. 12. 2012.
Od 1. 12. 2012 musí být nový BL již podle nařízení 453/2010/EU
„přílohy I“.
Směs uvedená na trh od 1. 12. 2010 do 1. 6. 2015 musí mít nový BL již
podle nařízení 453/2010/EU „přílohy I“.
Směs uvedená na trh před 1. 6. 2015 nemusí mít nový BL do 1. 6. 2017
podle „přílohy II“ nařízení Komise (EU) č. 453/2010;
BL ale musí být podle „přílohy I“ tohoto nařízení.
Směs uvedená na trh od 1. 6. 2015 musí mít nový BL již podle nařízení
453/2010/EU „příloha II“.

POŽADOVANÉ INFORMACE – REACH
" určená použití" (IU Intended Uses) podle REACH jsou obecně
popsána
(čl. 3. 26, REACH)
avšak!

scénář expozice popisuje ‚podmínky používání' látek velmi přesně
a detailně, aby bylo možno odvodit DNEL*, PNEC** pro posouzení
expozice a určení charakteru rizik.

*DNEL odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
**PNEC odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým
účinkům

POŽADOVANÉ INFORMACE - CPR
Obsah prohlášení o vlastnostech
Informace uvedené v článku 31*, případně v článku 33** nařízení (ES)
č. 1907/2006 se poskytují spolu s prohlášením o vlastnostech.
(čl. 6.5, nařízení CPR)
* výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor
nebezpečné látky/směsi
** výrobce nebo dovozce předmětu, distributor nebo další účastník
v dodavatelském řetězci uvádějící na trh
předmět s obsahem SVHC látky

Po pěti letech po nabytí účinnosti Nařízení CPR, Komise
musí vyhodnotit požadavky na informace o obsahu nebezpečných
látek ve stavebních výrobcích, uvažuje se o možném rozšíření
povinností informovat podle článku 6(5) i na další látky.
(čl. 67, nařízení CPR)

POŽADOVANÉ INFORMACE - ZÁVĚR
REACH, CPD/ER 3 a CPR ukládá povinnosti
výrobcům/dovozcům poskytovat informace
ve směru dodavatelského řetězce
pro látky samotné/obsažené ve směsích.
V CPD neexistuje přímý odkaz na informace
podle REACH.

Tento přímý odkaz na informace
podle nařízení REACH je však již v nařízení CPR:
„informace uvedené v článku 31, případně v článku 33
nařízení (ES) č. 1907/2006 se poskytují spolu
s prohlášením o vlastnostech“

ZKOUŠENÍ - REACH
SDÍLENÍ ÚDAJŮ A ZAMEZENÍ ZBYTEČNÝM ZKOUŠKÁM
Hlavním záměrem nařízení REACH je neopakovat zkoušky na
obratlovcích a tím tak zabránit zdvojení studií.
Sdílení a společné předkládání informací podle nařízení REACH
se týká technických údajů, a zejména informací o podstatných
vlastnostech látek.
(Hlava III, REACH)

ZKOUŠENÍ – CPD a CPR
Podle CPD ER 3 existuje koncepce:
„bez zkoušení“ (Without Testing – WT) *
a
„bez dalšího zkoušení“ (Without Further Testing – WFT)*

Podle CPR existuje snaha zabránit zbytečnému zkoušení stavebních
výrobků, jejichž vlastnosti již byly dostatečně doloženy výsledky
zkoušek nebo jinými dostupnými údaji a to prohlášením
o určité úrovni nebo třídě vlastností

/ * podrobněji - viz CEN/TR 15858 Stavební výrobky –
Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek
ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT

ZKOUŠENÍ – ZÁVĚR
Postupy WT/WFT z CEN/TC 351 by mohly být použity
pro účely registrace a oznámení podle nařízení REACH,
stejně jako horizontální metody pro uvolňování/emisí
regulovaných nebezpečných látek do půdy,
podzemních/povrchových vod a do vnitřního ovzduší.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Vývoj metod v CEN/TC 351:
EN zkušební metody budou pravděpodobně
validovány a publikovány před koncem roku 2012.
Nařízení REACH doprovází závazné a přesné termíny postupného
plnění povinností registrace, jsou závislé na vyrobeném/dovezeném
množství látky a na nebezpečných vlastnostech látky.
Předpokládá se, že většina látek (CMR ≥1 t/r, R 50/53 ≥100 t/r, ostatní
≥1000 t/r) používaná ve stavebních výrobcích byla již registrována
koncem roku 2010.
Další registrace:
‚zavedené látky' (ostatní) vyrobené/dovezené v množství ≥100 t/r
musí být registrovány před 31. květnem 2013.
‚zavedené látky'* jsou uvedeny v Evropském seznamu existujících
obchodovaných chemických látek (EINECS) (European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances) a umístěny na trh EHP (Evropském
hospodářském prostoru)
* přesná definice: čl. 3.20, REACH

ČASOVÝ HARMONOGRAM –REACH CPD/CPR

CELKOVÉ ZÁVĚRY
Celkově koexistence REACH a CPD ER 3 nebo CPR neznamená
podstatné rozpory.
Cíl nařízení REACH a CPD ER 3 nebo CPR je téměř shodný:
„zlepšit ochranu lidského zdraví, omezit nepříznivý dopad na životní
prostředí ze stavebních výrobků“
Objekty regulace
REACH – 4 objekty regulace (chemické látky samostatně,
ve směsích/předmětech, SVHC látky)
CPD, CPR – 1 objekt regulace (harmonizované stavební výrobky)
cca 2% látky s číslem CAS, cca 15-25% směsí/přípravků,
cca 72-86% předmětů/staveb. výrobků)
Nebezpečná látka
Pokud je látka klasifikována jako nebezpečná podle REACH
je velmi pravděpodobné, že bude také 'regulovanou
nebezpečnou látkou' podle CPD/ER 3,
ale není tomu vždycky tak.

CELKOVÉ ZÁVĚRY
Fáze životního cyklu
REACH - postihuje všechny fáze životního cyklu látky
od výroby až po odpad (stadium odpadu látky u scénářů expozice).
CPD (Mandát M/366, CEN/TC 351, Pokyn H) - fáze používání
instalovaného stavebního výrobku během využívání staveb
(spotřebitelská použití a životnost)
CPR - definice životního cyklu, základní požadavek č. 7 (opětovné
použití/recyklovatelnost)
Požadované informace
Některé informační aspekty se shodují:
REACH, CPD/ER 3 a CPR požaduje poskytovat informace ve směru
dodavatelského řetězce, REACH i proti směru
neexistuje komunikace mezi nařízením REACH a CPD/ER 3
čl. 6.5, nařízení CPR: přímý odkaz na čl. 31 a čl. 33 nařízení REACH
čl. 31, REACH: BL pro nebezpečnou látku/směs
čl. 33, REACH: informace pro bezpečné použití předmětu
s obsahem SVHC látky

CELKOVÉ ZÁVĚRY
Zkoušení
REACH, CPD/ER 3 A CPR: snaha zamezit zbytečným zkouškám
Registraci látek obsažených v předmětech
REACH: látka je přítomna v předmětu v celkovém množství větším
než 1 tuna na výrobce/dovozce/rok; látka se z předmětu uvolňuje
za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek
CPD/CPR: nepravděpodobné, že by stavební výrobek uvolňoval
regulované nebezpečné látky do životního prostředí
za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek
Časový harmonogram
Existuje časová neshoda mezi nařízením REACH a CPD, CPR:
Předpokládaná publikace harmonizovaných horizontálních norem pro
uvolňování z CEN/TC 351 pod mandátem M366 je až koncem roku 2012.
REACH je rychlejší, první registrace již proběhly,
další registrace budou v květnu 2013.

Děkuji za Vaši pozornost
během této presentace!

