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Tento dokument je k dispozici v těchto 22 jazycích:
angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština,
italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština,
polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština,
španělština a švédština.
Tento dokument poskytuje stručný přehled hlavních aspektů procesu
předběžné registrace a obsahuje odkazy na příslušné pokyny k nařízení
REACH.
S případnými dotazy nebo připomínkami k tomuto dokumentu se obracejte
e-mailem na adresu info@echa.europa.eu; uvádějte číslo dokumentu, datum
vydání a jazykovou verzi.
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KOMU JE TENTO DOKUMENT URČEN?
Pokud Vaše společnost vyrábí látky1 v EU nebo dováží do EU látky z nečlenských
zemí EU, může pro Vás být tento dokument užitečný. Může Vám pomoci nalézt
cestu, jak zjistit své povinnosti vyplývající z nařízení REACH a jak omezit rizika,
která přináší nový právní předpis EU o chemických látkách Vaší společnosti.
Nařízení REACH zavádí nový systém pro registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek. Předběžná registrace je prvním krokem 11 let
trvajícího procesu postupného zavádění látek, které jsou v současné době na trhu
v EU2, do tohoto nového systému. Předběžná registrace látek podle nařízení
REACH bude zahájena dne 1. června 2008 a ukončena dne 1. prosince 2008.
Odhaduje se, že povinnost registrace podle nařízení REACH se vztahuje
na cca 30 000 látek. Registrace látky se bude skládat z těchto fází:
1) stanovení a posouzení nebezpečných vlastností látky a podmínek jejího
bezpečného použití;
2) předložení těchto informací Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA);
a
3) úhrada platného registračního poplatku.
Tento dokument je pro Vás důležitý, pokud Vaše společnost provádí jednu
z těchto činností:
•

výroba látek (včetně izolovaných meziproduktů) v EU v množství 1 tuna
nebo větším za rok;

•

dovoz látek jako takových (např. barviva, polymery) nebo obsažených
v přípravcích (např. nátěrové hmoty, maziva) v množství 1 tuna nebo
větším za rok ze zemí, které nejsou členy EU;

•

dovoz předmětů obsahujících látky, u nichž se počítá s jejich uvolňováním
a které jsou v těchto předmětech obsaženy v množství 1 tuna nebo větším
za rok.

Společnosti, které vyrábějí látky, formulují přípravky nebo vyrábějí předměty
za hranicemi EU, nemohou látky (předběžně) registrovat. Mohou však jmenovat
svého výhradního zástupce3 usazeného v EU, aby provedl požadovanou
(předběžnou) registraci jejich látek, které jsou dováženy do EU.
Tento dokument Vám poskytuje základní informace o předběžné registraci
a odkazy na nejdůležitější dokumenty s pokyny a nástroje k provedení předběžné
registrace.

1

Další vysvětlení pojmů látka, přípravek a předmět je uvedeno v oddíle „Nejdůležitější fakta
a definice“ v závěru tohoto dokumentu.
2

Od konce roku 2008 budou nařízení REACH používat i země EHP Norsko, Island a Lichtenštejnsko,
a to se všemi důsledky, které má použití tohoto nařízení pro výrobce a dovozce.
3 Další vysvětlení pojmu výhradní zástupce je uvedeno v oddíle „Nejdůležitější fakta a definice“
v závěru tohoto dokumentu.
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JAKÉ INFORMACE JE TŘEBA POSKYTNOUT PRO ÚČELY PŘEDBĚŽNÉ
REGISTRACE?
Pro každou látku se při předběžné registraci uvádějí tyto informace:
•

•

•
•

název látky podle nomenklatury IUPAC, včetně čísel EINECS, CAS nebo
jakýchkoli jiných identifikačních kódů. Poznámka:
o u dovážených přípravků je třeba předběžně registrovat jednotlivé
látky ve směsi, nikoli dovážený přípravek jako celek;
o je třeba předběžně registrovat látky záměrně uvolňované
z předmětů4, nikoli tyto předměty;
o polymery jsou osvobozeny od (předběžné) registrace. Monomer(y)
a jakékoli jiné látky použité k vytvoření polymeru je však třeba
(předběžně) registrovat;
jméno a adresa Vaší společnosti a jméno kontaktní osoby. Poznámka:
o je-li Vaše společnost tvořena několika právnickými subjekty
vyrábějícími v EU nebo dovážejícími stejnou látku, je třeba
předběžně
zaregistrovat
každý
právnický
subjekt
samostatně;
o můžete určit třetí osobu jako svého zástupce, který Vás bude
zastupovat ve všech jednáních, včetně jednání s ostatními výrobci,
dovozci a následnými uživateli. Nechcete-li poskytnout své
kontaktní údaje ostatním předběžně se registrujícím subjektům,
měli byste třetí osobu jako zástupce použít5.
předpokládaná lhůta registrace popsaná níže a množstevní rozmezí (1 –
10, 10 – 100, 100 – 1 000 nebo 1 000 tun nebo více za rok);
název další látky (látek), pro kterou (které) jsou k dispozici relevantní
informace
vztahující
se
k předběžně
registrované
látce,
podle
nomenklatury IUPAC. Toto je způsob, jak určit, které údaje lze odvodit
analogickým
přístupem
z jiných
látek,
využitím
kvalitativních
a kvantitativních modelů vztahu mezi strukturou a aktivitou ((Q)SAR)
a sdružováním látek.

JAKÉ JSOU VÝHODY PŘEDBĚŽNÉ REGISTRACE?
Předběžná registrace Vám umožňuje využít výhody delších lhůt pro registraci.
Pro takzvané „zavedené látky“6 poskytuje nařízení REACH program postupného
zavádění s odstupňovanými registračními lhůtami stanovenými v závislosti
na množstevním rozmezí a nebezpečnosti látky:
•
•
•

30. listopadu 2010; nebo
31. května 2013; nebo
31. května 2018.

4

Další vysvětlení pojmu předměty je uvedeno v oddíle „Nejdůležitější fakta a definice“ v závěru
tohoto dokumentu.
5

Další vysvětlení pojmu třetí osoba jako zástupce je uvedeno v oddíle „Nejdůležitější fakta a definice“
v závěru tohoto dokumentu.
6 Další vysvětlení pojmů existující látky, zavedené látky a nezavedené látky je uvedeno v oddíle
„Nejdůležitější fakta a definice“ v závěru tohoto dokumentu.
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Toto postupné zavádění má umožnit průmyslovému odvětví se pozvolna
přizpůsobit novému systému. Předběžná registrace:
•
•
•

•

umožňuje Vaší společnosti pokračovat ve výrobě nebo dovozu zavedených
látek až do příslušného termínu pro registraci;
poskytuje Vaší společnosti více času na zajištění sestavení a vyhodnocení
dostupných údajů, sdílení existujících údajů a společné obstarání
chybějících informací;
poskytuje základ pro zpřístupnění existujících informací o látkách, např.
informací umožňujících úpravu režimu zkoušek, analogických informací
o příbuzných látkách nebo informací ze zkoušek, jiným subjektům, které
tyto informace potřebují pro registraci;
zajišťuje, že nedojde k přerušení dodávek následným uživatelům Vašich
látek.

Předběžná registrace je bezplatná a nepředstavuje pro Vás závazek
pokračovat ve výrobě nebo dovozu látek. Měli byste však vědět, že každá
společnost, která se předběžně zaregistrovala, bude do 1. června 2018 členem
fóra pro výměnu informací o látce (Substance Information Exchange Forum,
SIEF) a může být po ní požadována aktivní účast na činnostech fóra. Kromě toho
se na Vás mohou v souvislosti se zaregistrovanou látkou vztahovat finanční
závazky. Strany sdílející údaje jsou povinny vyvinout veškeré úsilí, aby zajistily,
že náklady na sdílení informací jsou stanoveny spravedlivým, průhledným
a nediskriminačním způsobem. Obecně se doporučuje, aby účastníci uzavřeli před
poskytnutím dostupných informací dohodu o sdílení nákladů7.

CO KDYŽ SE ZAPOMENETE PŘEDBĚŽNĚ ZAREGISTROVAT?
Pokud Vaše společnost zmešká předběžnou registraci nějaké látky, nebudete moci
využít uvedených přechodných období. V takovém případě budete muset předložit
pro danou látku registrační dokumentaci předtím, než budete moci po roce 2008
pokračovat ve výrobě nebo dovozu této látky v množství 1 tuna nebo větším.
To může znamenat, že budete muset výrobu nebo dovoz dané látky přerušit,
dokud neobdržíte od ECHA registrační číslo.
Pro obdržení registračního čísla musíte:
•
•
•

vznést dotaz na ECHA, zda již pro danou látku nebyla podána žádost
o registraci nebo vznesen dotaz;
a vyhodnotit
příslušné
fyzikálně-chemické,
zdravotní
získat8
a environmentální údaje a použít tyto informace k vypracování registrační
dokumentace;
předložit dokumentaci a zaplatit příslušný poplatek ECHA.

Termín pro předběžnou registraci je krátký, od 1. června do 1. prosince 2008, ale
nezmeškejte ho. Předběžná registrace umožní Vaší společnosti plynulý vstup
do období povinností vyplývajících z nařízení REACH.

7

Viz Pokyny pro sdílení údajů (EN).

8
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JAK BUDOU ÚDAJE Z PŘEDBĚŽNÉ REGISTRACE POUŽITY?
Od 1. ledna 2009 bude na internetových stránkách ECHA zveřejněn seznam všech
předběžně zaregistrovaných látek. V tomto seznamu bude pro každou látku
uveden její název včetně čísel EINECS a CAS, jsou-li k dispozici, a jakýchkoli
jiných identifikačních kódů, a první předpokládaná lhůta registrace. Seznam bude
rovněž obsahovat názvy a další identifikační údaje příbuzných látek, které mají
subjekty provádějící předběžnou registraci k dispozici, tj. látek, pro které mohou
být dostupné informace významné pro provedení úpravy režimu zkoušek
s pomocí analogického přístupu, výsledků kvalitativních a kvantitativních modelů
vztahu mezi strukturou a aktivitou ((Q)SAR) a/nebo sdružování látek. V seznamu
zveřejněném ECHA nebude uvedena totožnost subjektů, které provedly
předběžnou registraci. Tato informace bude přístupná pouze subjektům, které si
předběžně zaregistrovaly stejnou látku, a subjektům, které si předběžně
zaregistrovaly příbuzné látky pro odvození analogických informací.
Informace z předběžné registrace poskytují základ pro vytvoření fóra pro výměnu
informací o látce mezi výrobci a dovozci týchž „zavedených“ látek a dohodu
o jejich klasifikaci a označování. Fóra pro výměnu informací o látce se mohou
účastnit následní uživatelé a další zúčastněné subjekty disponující informacemi
o látce.
Je třeba zdůraznit, že za celý postup související s fóry pro výměnu
informací o látkách nese odpovědnost průmysl.
Obvykle bude existovat jedno fórum pro výměnu informací pro každou zavedenou
látku. Členové fóra mohou využít kontakty, které navázali s dalšími žadateli
o registraci, i k takzvanému společnému předložení požadovaných údajů9.
Součástí tohoto postupu může být výměna jakýchkoli údajů potřebných pro účely
posouzení chemické bezpečnosti, společné vypracování zprávy o chemické
bezpečnosti a dohodnutí pokynů pro bezpečné použití, které mohou být součástí
tohoto společného předložení.
Rozhodování o tom, zda stejnou látku vyrábí nebo dováží více než jedna
společnost, je čtyřfázový proces10:
1. společnosti musejí stanovit názvy a/nebo identifikační kódy, pod nimiž
danou látku (předběžně) registrují;
2. společnosti, které předběžně zaregistrovaly svou látku (látky) pod stejným
názvem a/nebo identifikačním kódem, musejí stanovit, zda jsou jejich
látky totožné, za účelem vytvoření fóra pro výměnu informací o látce
a společného předložení údajů;
3. navíc si společnosti musejí ověřit, zda jejich látka nebyla (předběžně)
zaregistrována pod jiným názvem a/nebo identifikačním číslem. Na závěr
tohoto kroku se musejí dotčené společnosti shodnout na tom, že jimi
předběžně zaregistrované látky jsou totožné;

9

Další vysvětlení pojmu společné předložení údajů skupinou žadatelů o registraci je uvedeno v oddíle
„Nejdůležitější fakta a definice“ v závěru tohoto dokumentu.
10 Viz Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle REACH (EN) a Pokyny pro sdílení údajů
(EN).
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4. společnosti, které se účastnily předchozích tří kroků, poté vytvoří fórum
pro výměnu informací o látce. Každé fórum o látce bude funkční
do 1. června 2018.

JAK ZJISTÍTE, KTERÉ LÁTKY MÁTE (PŘEDBĚŽNĚ) REGISTROVAT?
Před předběžnou registrací musíte provést tyto přípravné kroky:
1. proveďte inventarizaci produktů, které vyrábíte v EU, a produktů, které
dovážíte z nečlenských zemí EU;
2. určete, zda tyto produkty obsahují jedinou látku nebo zda jde o přípravky
(obsahující více látek podléhajících registraci) nebo zda tyto produkty
obsahují látky uvolňované z předmětů;
3. určete, zda jsou tyto látky monomery, polymery, meziprodukty, látkami
pro účely výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy, látkami
uvedenými v přílohách nařízení REACH stanovujících výjimky (příloha IV
nebo V) nebo látkami jiného zvláštního charakteru ve smyslu nařízení
REACH11;
4. shromážděte dostupné informace o názvu zjištěných látek podle
nomenklatury IUPAC, čísla EINECS, čísla CAS nebo jiných identifikačních
kódů a analytické údaje z laboratoře (kvalitativní a kvantitativní složení
Vašich látek);
5. přidělte látkám názvy v souladu s pokyny pro identifikaci a pojmenovávání
látek podle REACH12;
6. ověřte si, zda jsou Vaše látky zavedenými látkami. Zavedenými látkami se
rozumí látky, které splňují alespoň jedno z těchto kritérií13:
o látky uvedené v Evropském seznamu existujících obchodovaných
chemických látek (EINECS z angl. European INventory of Existing
Commercial chemical Substances);
o látky, které byly vyráběny v EU (včetně zemí, které přistoupily do
EU v roce 2007), ale nebyly po 1. červnu 1992 uváděny na trh
v EU;
o látky, které se řadí k takzvaným „látkám nadále nepovažovaným
za polymery“;
7. určete předpokládanou lhůtu registrace v závislosti na objemu látky
v tunách za rok a její klasifikaci a označování.
Nezapomeňte: Máte-li povinnost zaregistrovat zavedenou látku, máte
nárok na předběžnou registraci a můžete využít výhod prodloužených
lhůt pro registrace podle nařízení REACH!

11

Podrobnosti naleznete v Pokynech pro registraci (EN).

12

Viz Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle REACH (EN).

13

Další vysvětlení pojmů existující látky, zavedené látky a nezavedené látky je uvedeno v oddíle
„Nejdůležitější fakta a definice“ v závěru tohoto dokumentu. Podrobnosti naleznete v Pokynech
pro registraci (EN).
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JAK PROBÍHÁ PŘEDBĚŽNÁ REGISTRACE V PRAXI?
Předběžnou registraci je třeba provést elektronicky prostřednictvím portálu
REACH-IT na internetových stránkách ECHA. Pamatujte však, že před zahájením
předběžné registrace musíte vytvořit pro svou společnost v REACH-IT účet.
Přístup k aplikaci pro předběžnou registraci naleznete v oddíle REACH-IT
internetových stránek. Jakmile vstoupíte do aplikace pro předběžnou registraci,
dostanete se na zvláštní stránky, na nichž si můžete vybrat mezi těmito dvěma
způsoby předběžné registrace svých látek:
1. on-line
předběžná
registrace
(od
1. června 2008)
zadáním
požadovaných
informací
pro jednotlivé
látky
přímo
do systému
REACH-IT14;
2. předložení předběžné registrace ve formě XML souboru stanoveného
formátu, vytvořeného na jiném místě a zaslaného do systému v okamžiku
on-line předběžné registrace. Tato varianta Vám umožňuje předložit jeden
nebo více souborů s požadovanými informacemi pro předběžnou registraci
za jednu respektive více látek.
Již nyní si můžete začít připravovat podklady pro:
•
•

•

online předběžnou registraci – ručně shromažďovat potřebné údaje;
předběžnou registraci v systému IUCLID – využití funkce IUCLID 5
pro předběžnou registraci k vytvoření XML souboru určeného
k předložení15;
předběžnou registraci s pomocí XML souboru – využití jakéhokoli
jiného nástroje IT k vytvoření a předložení svých souborů
pro předběžnou registraci prostřednictvím portálu REACH-IT.
Specifikace XML souboru jsou k dispozici na internetových
stránkách ECHA v oddíle IUCLID 5.

Pokud potřebujete zaregistrovat jen několik málo látek a nepoužíváte v současné
době systém IUCLID 5, asi pro Vás bude výhodné využít on-line předběžná
registrace přes REACH-IT. Předběžná registrace s využitím systému IUCLID 5
nebo XML souborů bude pravděpodobně praktičtější pro společnosti, které
předběžně registrují velké množství chemických látek, neboť umožňuje předložení
předběžné registrace pro několik látek v jediném souboru. Podmínkou je, aby
pro látky zahrnuté v XML souboru bylo k dispozici číslo EINECS.

JE MOŽNÉ PROVÉST PŘEDBĚŽNOU REGISTRACI
PO 1. PROSINCI 2008?
Pokud vyrábíte nebo dovážíte zavedené látky poprvé v množství 1 tuna nebo
větším, můžete po 1. prosinci 2008 ještě využít prodloužené lhůty, pokud se
předběžně zaregistrujete:
•
•

nejpozději šest měsíců poté, co vyrobené nebo dovezené množství
překročí prahovou hodnotu jedné tuny; a
nejméně 12 měsíců před uplynutím příslušné lhůty pro registraci.
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Viz Příručka pro uživatele REACH-IT (EN).
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Viz Výukový program pro systém IUCLID 5 (EN)
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Výrobou nebo dovozem poprvé se rozumí poprvé po vstupu nařízení REACH
v platnost (1. června 2007).

KDE JE MOŽNÉ NALÉZT DALŠÍ INFORMACE?
Internetové stránky ECHA obsahují veškeré informace o nařízení REACH:
•
•
•

všeobecné informace o nařízení v oddíle „O nařízení REACH“;
nástroj Navigátor a slovníček pojmů, které Vám pomáhají dozvědět se
více o svých povinnostech v rámci nařízení REACH;
speciální internetové stránky pro předběžnou registraci s užitečnými
praktickými informacemi o předběžné registraci a s odkazy na příslušné
stránky na portálu ECHA, které obsahují:
o otázky a odpovědi ohledně předběžné registrace (REACH, IUCLID 5
a REACH-IT);
o dokumenty s pokyny k předběžné registraci s vyhledáváním podle
klíčových slov;
o příručky pro uživatele (doplňkový modul (plug-in) k softwaru IUCLID
a REACH-IT);
o obrazové výukové programy k předběžné registraci s pomocí systémů
IUCLID 5 a REACH-IT;
o výukové prezentace seznamující s používáním doplňkového modulu
pro předběžnou registraci a přípravou souborů s pomocí nástroje
REACH-IT.

Máte-li dotazy k předběžné registraci:
•

•

•

Helpdesk REACH ve Vaší zemi poskytuje poradenství v otázkách Vaší
role, povinností a pokynů a měl by být prvním místem, na něž se obrátíte.
Kontakty na helpdesky v jednotlivých zemích naleznete na internetových
stránkách ECHA;
Helpdesk ECHA Vám poskytne pomoc v otázkách systému REACH-IT,
IUCLID a otázkách týkajících se registrace. Dotazy můžete vznášet
prostřednictvím vyplnění formuláře žádosti o informace na internetových
stránkách ECHA;
dobrým zdrojem informací v oborově specifických otázkách může být Vaše
oborové sdružení.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FAKTA A DEFINICE
Existující látky, zavedené látky, nezavedené látky
Zavedenými látkami (na něž se vztahuje přechodný režim) jsou látky, které:
•

jsou uvedeny v Evropském seznamu existujících obchodovaných
chemických látek (EINECS): Úplná a vyčerpávající verze seznamu EINECS
je k dispozici v Evropském informačním systému o chemických látkách
(ESIS). Věnujte, prosím, pozornost tomu, že existují i případy, kdy jeden
záznam v EINECS zahrnuje několik látek nebo kdy několik záznamů
v EINECS odpovídá jedné látce.
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•

•

byly vyráběny v EU (včetně zemí, které přistoupily do EU v roce 2007), ale
nebyly po 1. červnu 1992 uváděny na trh v EU. Tuto skutečnost budete
muset doložit pomocí zakázkových listů, výkazů o zásobách nebo
jakýchkoli jiných dokumentů, které lze vysledovat zpětně k určitému datu
po 31. květnu 1992;
se řadí k takzvaným „látkám nadále nepovažovaným za polymery“.
Seznam „látek nadále nepovažovaných za polymery“ je k dispozici
v systému ESIS. Musíte doložit (pomocí zakázkových listů, výkazů
o zásobách, etiket, bezpečnostních listů nebo jakýchkoli jiných dokumentů,
které lze vysledovat zpětně k určitému datu v období od 18. září 1981
do 31. října 1992), že jste uvedli tyto látky na trh na příslušném území
a že se tyto látky řadily k „látkám nadále nepovažovaným za polymery“,
abyste prokázali, že Vaše látky jsou zavedenými látkami.

Látky nesplňující ani jedno z těchto tří kritérií a spadající do oblasti působnosti
nařízení REACH jsou považovány za nezavedené látky a nevztahuje se na ně
přechodný režim.
Látky, přípravky, předměty
Koncepce nařízení REACH je založena na pojmu látka. Většina povinností je
vztažena k látkám, ať už jako takovým, nebo v přípravcích či předmětech.
Látka je definována jako 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.
Jsou-li dvě nebo více látek smíšeny dohromady, používá se pojem „přípravek“.
Povšimněte si, že v Globálně harmonizovaném systému (GHS) klasifikace,
označování a balení chemických látek a směsí se místo pojmu „přípravek“ používá
pojem „směs“.
Na látky obsažené v předmětech se podle nařízení REACH vztahuje zvláštní režim
registrace. Předmět je právní pojem používaný nařízením REACH pro jakýkoli
předmět, který během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující
jeho funkci (např. výrobky jako automobily, oděvy, elektronické čipy).
Nařízení REACH vyžaduje, aby všechny látky, u nichž se počítá s jejich
uvolňováním z předmětů za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek
použití, byly registrovány podle běžných pravidel, jsou-li vyráběny nebo dováženy
v množství větším než 1 tuna na výrobce nebo dovozce za rok16.
Náležitosti identifikace látek
Definice látky v nařízení REACH je totožná s definicí látky, která je v současné
době používána podle sedmé novely směrnice o nebezpečných látkách (směrnice
92/32/EHS, kterou se mění směrnice 67/548/EHS). V obou případech přesahuje
definice rámec pouhé čisté chemické sloučeniny definované jedinou molekulou17.

16

Viz Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (EN).

17

Viz Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle REACH (EN).
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Přístup k identifikaci látky závisí na jejím typu. Látky lze rozdělit do dvou hlavních
skupin:
1. „Dobře definované látky“: Látky s definovaným kvalitativním a kvantitativním
složením, které lze dostatečně identifikovat na základě identifikačních parametrů
stanovených v příloze VI oddíle 2 nařízení REACH. Pravidla pro identifikaci
a přidělování názvů jsou odlišná pro „dobře definované látky“ s jednou hlavní
složkou (obvykle ≥80 %) a pro látky s více složkami (obvykle každá složka
>10 % a <80 %), tedy pro takzvané „jednosložkové“ a „vícesložkové“ látky.
2. „Látky UVCB“: Látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní
reakční produkty nebo biologické materiály. Tyto látky nelze dostatečně
jednoznačně identifikovat pouze na základě jejich složení. Je třeba zvážit další
identifikátory jako například zdroje nebo výrobní postupy.
Třetí osoba jako zástupce
Každý výrobce nebo dovozce může určit třetí osobu zástupcem pro některé úkoly
spojené se sdílením údajů a nákladů. Této možnosti se obvykle využívá tehdy,
když si společnost nepřeje dát najevo svůj zájem o danou látku, protože by to
mohlo poskytnout konkurenci vodítko k jejím výrobním nebo obchodním
tajemstvím. Společnosti by měly vědět, že kontaktní údaje uvedené při předběžné
registraci budou poskytnuty všem potenciálním žadatelům o registraci látky
(látek) předběžně zaregistrované(ých) pod stejným identifikačním kódem a též
potenciálním žadatelům o registraci všech dalších látek, u nichž byla uvedena
možnost odvození údajů analogickým přístupem. Pokud tyto informace považují
za důvěrné, mohou využít zastoupení třetí osobou.
Výhradní zástupce
Fyzická nebo právnická osoba usazená mimo Společenství, která vyrábí látku
samotnou nebo obsaženou v přípravcích nebo v předmětech, nebo která
formuluje přípravek anebo vyrábí předmět dovážený do Společenství, může
na základě vzájemné dohody určit fyzickou nebo právnickou osobu usazenou
ve Společenství, aby jako výhradní zástupce plnila povinnosti dovozce.
Výhradními zástupci jsou fyzické nebo právnické osoby:
•
•

usazené v EU; a
mající dostatečné zkušenosti s praktickým
a informacemi s nimi souvisejícími.

nakládáním

s látkami

Další informace o výhradním zástupci naleznete v pokynech pro registraci18.
Společné předložení údajů skupinou žadatelů o registraci
Každý výrobce, dovozce nebo výhradní zástupce je povinen provést registraci
svých látek (za každý právnický subjekt). Nicméně v případech, kdy je látka
vyráběna nebo dovážena více společnostmi, jsou tyto společnosti povinny
předložit některé informace společně. Tento úkon se označuje jako společné
předložení údajů. Žadatelé o registraci jsou povinni společně předložit informace
o nebezpečných vlastnostech látky, její klasifikaci a označování, případný návrh

18

Viz Pokyny pro registraci (EN).
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zkoušek a, pokud se na tom dohodnou, předkládají společně zprávu o chemické
bezpečnosti a pokyny pro bezpečné použití19.

19

Viz Pokyny pro sdílení údajů (EN)
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ODKAZY NA SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY

Nařízení REACH – nařízení ES č. 1907/2006
Pokyny k nařízení REACH
Pokyny pro registraci (v angličtině)
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/registration_en.htm
Pokyny pro sdílení údajů (v angličtině)
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm
Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle REACH (v angličtině)
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/substance_id_en.htm
Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (v angličtině)
Příručka pro uživatele REACH-IT (ve 22 jazycích)
Příručka pro uživatele IUCLID 5 (v angličtině)
http://ecbwbiu5.jrc.it/
Internetové stránky ECHA: http://echa.europa.eu
Helpdesk ECHA: http://echa.europa.eu/reach/helpdesk_en.html
ESIS: http://ecb.jrc.it/esis/
IUCLID 5: http://echa.europa.eu/iuclid
REACH-IT: http://echa.europa.eu/reachit
Předběžná registrace: http://echa.europa.eu/preregistration
Fakta o REACH (stránka se připravuje)
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