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REACH
(Registrace, Evaluace a Autorizace Chemických látek)

Systém REACH
Systém REACH představuje sled kroků registrace, hodnocení a povolování chemických látek,
který se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro
chemické látky.

Nařízení REACH ukládá povinnosti prakticky všem podnikajícím subjektům (výrobcům i
dovozcům) identifikovat látky, přípravky a předměty, kterých se povinnost týká. Jedná se o
všechny látky bez ohledu na to, zda jsou vyráběny, dováženy, používány jako meziprodukty
nebo uváděny na trh samostatně, v přípravcích nebo v předmětech. Předmětem systému
REACH nejsou potraviny a jsou z něj vyňaty také odpady, léčiva a kosmetické výrobky.

Předregistrace je proces, ve kterém předloží každý potencionální žadatel o registraci Evropské
chemické agentuře (ECHA) základní, jednoduché informace o chemické látce, jejím výrobci, či dovozci. Z těchto
informací ECHA sestaví a zveřejní seznam předregistrovaných látek a umožní tak vznik fór výrobců a dovozců, kteří
budou sdílet informace o vlastnostech látek a tím sníží své náklady na vypracování registrační dokumentace.
Předregistrace rovněž umožňuje společnostem odsunout předložení úplné dokumentace v závislosti na jednotlivých
případech do roku 2010, 2013 nebo 2018.

Předběžná registrace a následná registrace legislativou stanovených chemických látek, přípravků a látek obsažených ve

Nařízení č. 1907/2006 nabylo účinnosti 1. 6. 2007. V České republice tomuto nařízení
podléhá Novela zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění.

Nabízíme:
konzultace k problematice REACH

přípravu předregistračních dokumentů

zpracování registračních dokumentů

sdílení a přípravu všech reportů ve formátu IUCLID 5

zpracování bezpečnostních listů

kompletní evidenci bezpečnostních listů

poradenství v oblasti chemických látek
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Co se stane jestliže nepředregistruji?
Pokud nepředregistrujete chemickou látku, po
1.prosinci 2008 , dokud
neprovedete její registraci u ECHA.

nemůžete
pokračovat v její výrobě nebo dovozu

Předregistrace

Veškerá komunikace s Evropskou agentuou pro chemické
látky (ECHA), která řídí technické, vědecké a administrativní
aspekty systému REACH se uskutečňuje v anglickém jazyce.
Procesy předregistrace a registrace jsou taktéž v jazyce
anglickém.

Naše firma zabývající se řešením ekologických problémů
vám nabízí vedení celé agendy REACH v rozsahu všech
podmínek ECHA.


