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REACH – nová legislativa  
v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků 

 

Ing. Šárka Klimešová, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. 
 

Nařízení (Regulation) Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 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) č. 793//93, nařízení Komise (ES)  

č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/AHS, 93/67/EHS, 

93/105/ES a 2000/21/ES vstupuje v platnost 1.června 2007. 

Hlavy II, III, V-VII, XI a XII a články 128 a 136 platí od 1.června 2008, článek 135 od 

1.srpna 2008 a hlava VIII a příloha XVII od 1.června 2009. 

 
Základní principy nařízení: 

Registration = registrace  

Evaluation   = hodnocení  

Authorisation and  Restriction = povolování a omezování  

of Chemicals = chemikálií  

 

Povinností členských států je do 1. prosince 2008 vydat národní předpisy 
(Sbírka zákonů) k systému kontroly, vymáhání a sankcí, k tomu budou určeny 
příslušné národní orgány. Nařízení samotné nebude vydáno jako národní 
předpis. 
 

Evropská chemická agentura zahájí činnost od 1.června  2008 v Helsinkách, 
kam budou směřovat žádosti o předregistrace a následně registrace látek. 
 

Forma, podmínky zpracování a předávání bezpečnostních listů (BL) budou 

podřízeny od 1.června 2007 nařízení REACH. Systém klasifikace nebezpečných 

látek je doplněn o PBT, vPvB látky a ED (PBT - perzistentní, bioakumulativní  

a toxické látky, vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky, ED - 

endokrinní disruptory). Toto se uvede do BL kap.12. Pro většinu silikátových hmot 

typu cement, vápno, maltové směsi se doporučuje formulace typu: U materiálu není 
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jako u anorganické látky relevantní obsah látek typu ED, PBT a vPvB. Po 
vytvrdnutí materiál nevykazuje žádné toxické nebezpečí. Podmínky klasifikace, 

balení a označování látek zůstávají zachovány, budou následně změněny nařízením 

(ES) GHS v horizontu cca 3 – 5 let. 

 

Registrace nových látek uváděných na trh v množství 10 kg/r a vyšším se mění na 

registraci všech látek vyráběných nebo dovážených v množství 1 t/r (látky jako 

takové, jako složky přípravku). Nově se stanoví povinnost registrace látek 
obsažených v předmětech, pokud se při používání z předmětu uvolňují. 

 

Úplná registrační dokumentace je složena ze: 
a) souboru technických dokladů (dossier) - PŘÍLOHA VI, část 1-6, PŘÍLOHY VI-X 
b) zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) (ne pro 1 – 10 t/r) – PŘÍLOHA I Obecná 

ustanovení o posuzování látek a vypracování zpráv o chemické 
bezpečnosti, PŘÍLOHA XII Obecné pokyny pro následné uživatele 
k posuzování látek a vypracovávání zpráv o chemické bezpečnosti a odkazy 

Požadavky na rozsah informací o vlastnostech látek  závisí na množství této 
látky – vyráběné, dovážené, uváděné na trh - rozděleno na kategorie 
1,10,100,1000t/r – PŘÍLOHY III - X. 
 
Zpráva o chemické bezpečnosti (CSR) dokumentuje průběh a výsledky hodnocení 
rizik všech scénářů použití látky. Následní uživatelé mohou používat nebezpečné 

látky pouze způsobem, který byl posouzen a je bezpečný. Následní uživatelé mají 

právo určit dodavatelům svůj způsob používání látky a požádat tím výrobce/dovozce 

o jeho posouzení při registraci (CSR výrobce/dovozce). Pokud nezíská následný 

uživatel nebezpečnou látku s BL pro zamýšlený způsob použití nebo nesouhlasí 

s pokyny pro používání látky, musí uživatel zhodnotit riziko a zpracovat CSR sám. 

 

V nařízení je předepsán postup, podle kterého musí potenciální registrující právnické 

nebo fyzické osoby spolupracovat: 

 - při sběru, - vyhodnocování a sdílení informací o vlastnostech registrovaných 

látek a 

 - při návrhu klasifikace a předregistrace (konsorcia, asociace, zastupování 3. 

osobou). 
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Potencionální registranti se stávají účastníky fóra pro výměnu informací – zde 

dochází ke sdílení dat, informací ze zkoušek, studií, ale také se sdílejí náklady za 

tyto informace (pouze ty, které jsou povinni předložit k úspěšné registraci). Je snaha 

zabránit zdvojení studií a zbytečnému zkoušení především na zvířatech. 

 

Za registrované látky se považují: 
a) látky notifikované podle 67/548/EHS 

b) povolené účinné pesticidní látky 

c) posuzované účinné látky biocidní 

 

Zvláštní podmínky registrace a hodnocení rizik pro: 

a) zavedené látky (EINECS, NLP, 15 let) 

b) látky registrované pro množství 1 – 10 t/r 

b) izolované meziprodukty na místě 

c) izolované meziprodukty přepravované 

d) polymery 

e) monomery 

 

Oznamovací povinnost agentuře: 

a) látky vzbuzující zvláště velké obavy (kandidáti na povolení) obsažené  

v předmětech, nelze-li vyloučit expozici člověka nebo ŽP 

b) látky používané pro výrobkový a procesní výzkum a vývoj (5 + 5 let, množství 

neomezeno) 

 

Registrace zavedených látek a meziproduktů s odkladným obdobím: 
1.června 2007 - vstup nařízení v platnost 

1.června 2008 - vznik Evropské chemické agentury 

do 1.prosince 2008 - předregistrace (předběžná registrace) zavedených látek  
a meziproduktů 

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 
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Registrační informace se posílají agentuře v elektronické formě (IUCLID 5),  

o možnosti použití národních jazyků není zatím rozhodnuto. Převzetí registračních 

dokladů a ostatní úkony agentury je doprovázeno poplatkem.  

 

Povolování látek: Látky zapsané v příloze XIV (je teprve vytvářen seznam látek) 

mohou být uváděny na trh nebo používány jejich výrobci, dovozci nebo uživateli 

pouze na základě povolení. Následní uživatelé mohou používat látky zapsané  

v příloze XIV jen při splnění podmínek používání stanovených účastníkovi proti 

směru dodavatelského řetězce. 

 

Výběr látek pro povolování (viz výše): 
a) Karc. kat. 1 a 2 

b) Muta. kat. 1 a 2 

c) Repro. kat. 1 a 2 

d) PBT 

e) vPvB 

f) Endokrinní disruptory a srovnatelné látky 

Komise ES a členské státy navrhnou látky s výše uvedenými vlastnostmi (příloha XV) 

a Agentura zveřejní na internetu seznam kandidátů. 

 

Výjimky z povolování: 
- meziprodukty 

- látky pro vědecký výzkum a vývoj 

- podmínky pro PPORD (Osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum  

a vývoj zaměřený na výrobky a postupy) budou stanoveny v příloze IV 

- použití jako pesticidy, biocidy, paliva 

- použití v kosmetických prostředcích 

- použití v materiálech pro styk s potravinami 

- PBT, vPvB, ED pod koncentrací 0,1 % hm. 

- ostatní nebezpečné pod limity pro klasifikaci 
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Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek  
a přípravků 
Pro stanovené látky a přípravky platí od 1.června 2009 omezení podle přílohy XVII. 

Omezení neplatí pro látky používané ve vědeckém výzkumu a vývoji. Do té doby 

platí omezení podle současných předpisů (v ČR vyhl. č. 221/2004 Sb.) Látky do 

přílohy navrhuje Agentura a členské státy (dokumentace podle přílohy XV) – týká se 
cementu s obsahem ve vodě rozpustného CrVI nad 2 ppm. 
 
Seznam klasifikací a označení - od 1.června 2010 každý, kdo uvádí na trh: 
a) registrované látky 

b) nebezpečné látky (i neregistrované) 

musí oznámit agentuře: 
a) identifikaci látky 

b) klasifikaci látky 

c) označení na štítku 

d) specifické koncentrační limity 

Záznam by měl být dohodnut mezi oznamovateli. Agentura zveřejní seznam 

klasifikací a označení na internetu. Má dojít k harmonizaci klasifikace a označování. 

 

 

Pozn.:  

PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxické látky 

vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky 

CMR - látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci 

ED - endokrinní disruptory 

PPORD - Osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený 

na výrobky a postupy 

 

 

 

 

 

 

 



 55

Obecné informace  
pro výrobce a uživatele cementu, vápna a maltových směsí 

 

Vápenec, jako přírodní materiál, je vyňat z registrace podle přílohy č. IV Nařízení.  

Sádrovec, jako přírodní materiál, je vyňat z registrace podle přílohy č. V Nařízení 

bod 8.  

Cementový slínek je vyňat z registrace podle přílohy č. V bod 7 Nařízení. Vynětí 

z registrace není konečné, periodicky dochází k přehodnocování, doplňování a nebo 

naopak vypouštění látek ze seznamu látek vyňatých z povinnosti registrace. Je-li 

cementový slínek předmětem prodeje, musí být oklasifikován, označen a musí být 

pro něj vypracován bezpečnostní list. Tato klasifikace a označení musí být dáno na 

vědomí Evropské chemické agentuře nejpozději do 1.12.2010, pravděpodobně 

prostřednictvím Cembureau za všechny výrobce cementového slínku. 

Cement jako přípravek nepodléhá registraci, je nutné jej oklasifikovat, označit  

a vypracovat bezpečnostní list. Návrh bezpečnostního listu podle Nařízení, který 

vypracovalo Cembureau, je ve VÚM překládán do českého jazyka. Bezpečnostní list 

musí být vydán pro všechna použití, neboť i odběratel jej může používat jen pro účely 

uvedené v bezpečnostním listě. V opačném případě si následný uživatel musí 

klasifikaci, označení a vypracování bezpečnostního listu pro svůj druh použití 

(neuvedený v bezpečnostním listě) provést sám. Proto je nutné upozornit všechny 

odběratele na změnu legislativy v této oblasti a vyžádat si od nich rozsah použití 

materiálu. Platí to pro látky neregistrované i registrované, látky i přípravky. 

U dalších složek, přidávaných do cementu – popílek, struska, sádrovce jiné než 

přírodní, je třeba prověřit, na jaké bázi do výrobku komponenty vstupují (odpady jsou 

vyloučeny z REACH), kontaktovat dodavatele a vyžádat od nich příslušné 

bezpečnostní listy, které jsou aktualizovány v souladu z REACH. Tento postup platí 

také pro paliva a např. mlecí přísady. 

Vápno a vápenný hydrát. Podle aktuálně platné verze Nařízení není vápno vyňato 

z registrace a musí být registrováno. V tomto případě, kdy vápno podléhá registraci, 

bude pravděpodobně možno aplikovat ustanovení z přílohy č. V bod 6 Nařízení, že 

z registrace jsou vyjmuty hydráty látek nebo hydratované ionty vzniklé spojením látky 

s vodou, pokud byla látka výrobcem nebo dovozcem registrovaná (pro tento účel) při 

použití této výjimky. Podaří-li se zařadit vápno do látek vyňatých z registrace 



 56

(podobně jako cementový slínek), nebude nutno vápno registrovat a naopak bude 

třeba registrovat vápenný hydrát. V každém případě bude postup u vápna a hydrátu 

ještě zjišťován a ověřován. 

Suché maltové a omítkové směsi – podle REACH jsou přípravky a jako takové se 

neregistrují. Výrobky budou pro splnění REACH oklasifikovány, označeny a bude 

vypracován bezpečnostní list pro  všechna použití. Tyto informace je třeba získat od 

odběratelů. Bezpečnostní list se bude zpracovávat na základě informací 

v bezpečnostních listech vstupních materiálů, proto je nutné si vyžádat aktuální 

technické materiály a bezpečnostní listy od dodavatelů. 

 

Jakékoliv novinky v této oblasti získané v období mezi vydáním sborníku přednášek 

a termínem konference budou uvedeny v prezentaci a budou k dispozici. 
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Doporučený postup při aplikaci REACH pro výrobce cementu 
 

 do 1.6.2007 aktualizovat BL v souladu s REACH (příloha II) – tj.  systém 

klasifikace nebezpečných látek  doplnit informacemi o obsahu PBT, vPvB látky  

a ED (PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxické látky, vPvB - vysoce 

perzistentní a vysoce bioakumulativní látky, ED - endokrinní disruptory). Toto se 

uvede do BL kap.12. Pro většinu silikátových hmot typu cement, vápno, maltové 

směsi se doporučuje formulace typu: U materiálu není jako u anorganické látky 
relevantní obsah látek typu ED, PBT a vPvB. Po vytvrdnutí materiál 
nevykazuje žádné toxické nebezpečí. Tyto listy rozeslat všem odběratelům za 

posledních 12 měsíců. 

 kontaktovat oficiálně všechny odběratele (cca do IX.2007) a vyžádat si veškeré 

možné použití, neboť materiál bude moci být používán pouze tak, jak bude 

uvedeno v bezpečnostním listě, případně pro použití, pro které proběhla 

registrace, které jsou součástí zpráv o chemické bezpečnosti, tzn. že bude-li chtít 

odběratel (následný uživatel) použít materiál jiným způsobem nebo nebude chtít 

použití uvést, bude povinen pro toto použití zpracovat zprávu o chemické 

bezpečnosti, bezpečnostní list a příp. materiál registrovat  

 kontaktovat veškeré dodavatele surovin a paliv používaných při výrobě slínku  

a následně cementu, požádat je o vyjádření, zda suroviny či paliva budou 

vstupovat do výroby jako výrobky nebo jako odpady. Odpady pod REACH 

nespadají. Pro výrobky je třeba si vyžádat aktualizované bezpečnostní listy 

k 1.6.2007 a informovat je o platnosti REACH a o povinnostech z něj 

vyplývajících 

 podle aktuálně platné verze Nařízení je cement přípravek a není předmětem 

registrace, cement musí být oklasifikován, označen a musí být pro něj vypracován 

bezpečnostní list. Dále, s ohledem na skutečnost, že cement je přípravkem, není 

nutno klasifikaci a označení dávat na vědomí Evropské chemické agentuře. 

Současná omezení vztažená na ve vodě rozpustného CrVI zůstávají v platnosti. 
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Doporučený postup při aplikaci REACH  
pro výrobce vápna a vápenného hydrátu 

 

Prozatím existují dva možné scénáře: 

1) podle aktuální platné verze Nařízení nynější povinná registrace vápna (i pro 

účely hydratace) a současné vynětí hydrátu vápna z registrace podle přílohy 

č. V bod 6  

2) v případě, že dojde v budoucnu k vynětí vápna z registrace (podobně jako 

cementový slínek), bude se naopak registrovat vápenný hydrát v plném 

rozsahu registrace 

 do 1.6.2007 aktualizovat BL v souladu s REACH (příloha II) – především je 

systém klasifikace nebezpečných látek třeba doplnit informace o obsahu PBT, 

vPvB látky a ED (PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxické látky, vPvB - 

vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky, ED - endokrinní disruptory). 

Toto se uvede do BL kap.12. Pro většinu silikátových hmot typu cement, vápno, 

maltové směsi se doporučuje formulace typu: U materiálu není jako  
u anorganické látky relevantní obsah látek typu ED, PBT a vPvB. Po 
vytvrdnutí materiál nevykazuje žádné toxické nebezpečí. Tyto listy rozeslat 

všem odběratelům za posledních 12 měsíců. 

 kontaktovat všechny odběratele (cca do IX.2007)a vyžádat si veškeré možné 

použití, neboť materiál bude moci být používán pouze tak, jak bude uvedeno 

v bezpečnostním listě, případně pro použití, pro které proběhla registrace, které 

jsou součástí zpráv o chemické bezpečnosti, tzn. že bude-li chtít odběratel 

(následný uživatel) použít materiál jiným způsobem nebo nebude chtít použití 

uvést, bude povinen pro toto použití zpracovat zprávu o chemické bezpečnosti, 

bezpečnostní list a příp. materiál registrovat. 

 kontaktovat veškeré dodavatele paliv používaných při výrobě vápna, požádat je  

o vyjádření, zda paliva budou vstupovat do výroby jako výrobky nebo jako 

odpady. Odpady pod REACH nespadají. Pro výrobky je třeba si vyžádat 

aktualizované bezpečnostní listy k 1.6.2007 a informovat je o platnosti REACH  

a o povinnostech z něj vyplývajících 

 u látky, která bude podléhat registraci (vápno nebo vápenný hydrát), musí dojít 

do 1.12.2008 k předregistraci, ta začíná 1.6.2008 zřízením Evropské agentury 
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pro chemické látky – doporučuje se začít shromažďovat informace potřebné 

k předregistraci a registraci,  Aby bylo možné využít přechodný režim pro 

registraci (časová rezerva 2 roky mezi předregistrací a registrací, v případě 

materiálů vyráběných v množství nad 1000 t/rok), předloží agentuře každý 

potenciální žadatel o registraci zavedené látky v množství 1 tuny nebo větším za 

rok, včetně meziproduktů bez omezení, veškeré tyto informace: 

a) název látky podle oddílu 2 přílohy VI, včetně čísel EINECS a CAS, nebo 

nejsou-li k dispozici, včetně jakýchkoli jiných identifikačních kódů; 

b) své jméno a adresu a jméno kontaktní osoby a případně jméno a adresu 

osoby, která jej zastupuje v souladu s článkem 4 podle oddílu 1 přílohy VI; 

c) předpokládanou lhůtu registrace a množstevní rozmezí; 

d) názvy látek podle oddílu 2 přílohy VI, včetně jejich čísel EINECS a CAS, nebo 

nejsou-li k dispozici, včetně jakýchkoli jiných identifikačních kódů, pro které jsou 

dostupné informace významné pro použití bodu 1.3 a 1.5 přílohy XI. 

 posledním krokem k naplnění požadavků REACH – Úplnou registrační 

dokumentaci, která je složena ze souboru technických dokladů (dossier) a zprávy 

o chemické bezpečnosti (CSR) odeslat s žádostí o registraci Evropské agentuře 

pro chemické látky. Registrace musí proběhnout do 1.12.2010. Rozsah informací 

je uveden v hlavě II Registrace látek. Registrace (převzetí registračních podkladů 

a veškeré úkony Agentury) podléhá poplatku podle hlavy IX ( v současnosti tato 

částka není známa – odhaduje se mezi 1200 – 24000 €). Bezpečnostní list musí 

plně odpovídat struktuře dle nařízení REACH a musí obsahovat veškerá použití 

materiálu a registrační číslo. 
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Doporučený postup při aplikaci REACH pro výrobce SOMS 
 

Suché maltové a omítkové směsi patří mezi přípravky, které se podle aktuální platné 

verze Nařízení neregistrují. Nicméně pochybnosti zůstávají u těch přípravků, které by 

obsahovaly více než 80% jedné nebezpečné chemické látky (ne přípravku). 

 do 1.6.2007 aktualizovat BL v souladu s REACH (příloha II) – především je 

systém klasifikace nebezpečných látek třeba doplnit informace o obsahu PBT, 

vPvB látky a ED (PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxické látky, vPvB - 

vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky, ED - endokrinní disruptory). 

Toto se uvede do BL kap.12. Pro většinu silikátových hmot typu cement, vápno, 

maltové směsi se doporučuje formulace typu: U materiálu není jako  
u anorganické látky relevantní obsah látek typu ED, PBT a vPvB. Po 
vytvrdnutí materiál nevykazuje žádné toxické nebezpečí. Tyto listy rozeslat 

všem odběratelům za posledních 12 měsíců. 

 kontaktovat všechny odběratele (cca do IX.2007) a vyžádat si veškeré možné 

použití, neboť materiál bude moct být používán pouze tak, jak bude uvedeno 

v bezpečnostním listě, případně pro použití, pro které proběhla registrace, které 

jsou součástí zpráv o chemické bezpečnosti, tzn. že bude-li chtít odběratel 

(následný uživatel) použít materiál jiným způsobem nebo nebude chtít použití 

uvést, bude povinen pro toto použití zpracovat zprávu o chemické bezpečnosti, 

bezpečnostní list a příp. materiál registrovat  

 kontaktovat veškeré dodavatele surovin používaných při výrobě malt a lepidel, 

vyžádat si aktualizované bezpečnostní listy k 1.6.2007 a informovat je o platnosti 

REACH a o povinnostech z něj vyplývajících 
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Doporučený postup při aplikaci REACH  
pro výrobce alternativních paliv (jako výrobků) 

 

Uživatel alternativních paliv společně s výrobcem musí provést rozhodnutí, zda tato 

paliva do budoucna využívat ve výrobkovém režimu (nařízení vlády č. 22/1997 Sb., 

nařízení REACH apod.) nebo v odpadovém režimu – mimo platnost Nařízení 

REACH.  

 do 1.6.2007 aktualizovat BL výrobcem v souladu s REACH (příloha II) – 

především je systém klasifikace nebezpečných látek třeba doplnit informace  

o obsahu PBT, vPvB látky a ED (PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxické 

látky, vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky, ED - endokrinní 

disruptory). Toto se uvede do kapitoly 12 bezpečnostního listu Tyto listy rozeslat 

všem odběratelům za posledních 12 měsíců. 

 podle aktuálně platné verze Nařízení je alternativní palivo pravděpodobně 

přípravek a není předmětem registrace, alternativní palivo musí být 

oklasifikováno, označeno a musí být pro něj vypracován bezpečnostní list. Dále, 

s ohledem na skutečnost, že alternativní palivo je pravděpodobně přípravkem, 

není nutno klasifikaci a označení dávat na vědomí Evropské chemické agentuře.  

 nicméně pochybnosti zůstávají u těch alternativních paliv, které by obsahovaly 

více než 80% jedné nebezpečné chemické látky (ne přípravku). Tato alternativní 

paliva by pak podléhala kompletnímu systému klasifikace, označování  

a registrace, včetně možnosti předregistrace. 

 


