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Aktuální informace k REACH a GHS 
Ing. Šárka Klimešová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. 

 
 Nařízení (Regulation) Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 ze dne 

18.prosince 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) 793//93, nařízení Komise (ES) 1488/94, směrnice 

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/AHS, 93/67/EHS, 93/105/ES  

a 2000/21/ES vstoupilo v platnost 1. června 2007 a všechny bezpečnostní listy 

vydané po tomto datu mají formát dle přílohy č. II nařízení REACH.. 

 1. června  2008 zahájila činnost Evropská chemická agentura. 

 Od 1. června 2008 se všechny nové látky uváděné na trh registrují podle 

nařízení REACH. 

Do 1. prosince 2008 předregistrovali (předběžná registrace) výrobci látky 

zavedené a meziprodukty, tzn. látky v seznamu EINECS, NLP a látky vyráběné  

a neuváděné na trh v minulých 15-ti letech. Látky, které nebyly přeregistrovány  

a nemají výjimky z registrace se již nesmí bez registrace uvádět na trh. 

Po 1. lednu 2009 byl zveřejněn předběžný seznam předregistrovaných látek, 

zahájilo se období spoluprace v rámci SIEF. 

14.1.2009 – návrh 7 SVHC („zvláště nebezpečné – látky vzbuzující 

mimořádné obavy“) látek do přílohy XIV nařízení REACH. Tyto látky, pokud budou 

zapsány do seznamu v příloze XIV se budou moci vyrábět a uvádět na trh pouze na 

základě povolení. 

S ohledem na nařízení REACH se v současné době nacházíme v období 

registrací, které musí proběhnout dle tonáží výroby: 

do 1.prosince 2010 - registrace > 1 t/r CMR, > 100 t/r N, R50/53, > 1000 t/r ostatní 

do 1.června 2013 - registrace > 100 t/r 

do 1.června 2018 - registrace > 1 t/r 

Pro látky vyňaté z registrace platí povinnost oznámení agentuře a tvorba 

bezpečnostního listu se všemi náležitostmi. 

Registrační dokumentace se posílá agentuře v elektronické formě (IUCLID 5, 

REACH IT), tato dokumentace bude obsahovat – technickou dokumentaci (dossier, 

rozsah informací – přílohy č. VII až X) a zprávu o chemické bezpečnosti (ne pro 

tonáž 1 – 10 t/rok, příloha č. I nařízení REACH). 
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20. ledna 2009 vstoupilo v platnost Nařízení evropského parlamentu a Rady 

(ES) 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 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 – nařízení GHS (CLP). Účinnost jednotlivých částí, stejně jako  

u nařízení REACH, je postupné. Za upozornění stojí informace, že nařízení GHS 

upravilo pojem přípravek zpět na směs a to i v nařízení REACH. 

Nařízení GHS se pro látky (všechny látky bez ohledu na tonáž) použije  

od 1. prosince 2010 a pro směsi od 1. června 2015. K těmto termínům se Evropské 

chemické agentuře oznámí klasifikace a značení.  

V současné době je možno v bezpečnostních listech látek (ne na obalech) 

uvádět vedle klasifikace a označování podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES  

i klasifikaci podle nařízení GHS. Od 1. prosince 2010 se budou všechny látky 

klasifikovat, označovat a balit podle nařízení GHS a v bezpečnostní listech se  

do 1. června 2015 bude uvádět obojí klasifikace a označování. Od 1. prosince 2010 

do 1. června 2015 bude možnost uvádět v bezpečnostních listech obojí klasifikaci  

a značení. Od 1. června 2015 se budou také všechny směsi klasifikovat, označovat  

a balit v souladu s nařízením GHS. 

 

Od 1.6.2009 vstupuje v platnost novelizované znění (dle nařízení REACH) 

zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů. Toto znění ruší vyhlášky č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví 

základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek  

a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti; č. 220/2004 Sb., 

kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení 

jejich evidence; č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných 

chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je 

zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno (nyní 

nařízení REACH příloha č. XVII Omezení výroby, uvádění na trh a používání 

některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů); č. 222/2004 Sb., kterou se  

u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení 

fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro 

životní prostředí; č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika 

nebezpečných chemických látek pro životní prostředí; č. 231/2004 Sb., kterou se 

stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce  
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a chemickému přípravku; č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek; č. 427/2004 

Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení. rizika chemických látek pro zdraví 

člověka; č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity 

chemických látek a chemických přípravků. 

 


