Jak začít

Potřebujete pomoc?

Pokud musíte provést registraci do 31. května
2018, začněte s přípravou co nejdříve – domluva
s ostatními žadateli o registraci a příprava vaší
registrační dokumentace si vyžádá čas.

Webové stránky REACH 2018 ve 23 jazycích EU:
http://echa.europa.eu/cs/reach-2018

REACH 2018

Úvod do právních předpisů EU týkajících se
chemických látek:
http://echa.europa.eu/cs/support/getting-started

Zůstaňte na trhu
– zaregistrujte své
chemické látky

Materiál k samostudiu:
http://echa.europa.eu/cs/support
Vaše národní kontaktní místo pro nařízení REACH
a kontaktní místo agentury ECHA:
http://echa.europa.eu/cs/web/guest/support
Síť Enterprise Europe Network:
http://een.ec.europa.eu/about/branches

IT nástroje
Ve spolupráci:

 IUCLID – slouží k uspořádání údajů,
 REACH-IT – slouží k předkládání údajů a jejich
aktualizaci,
 Chesar – slouží k vypracování zprávy o chemické
bezpečnosti.
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Na webových stránkách agentury ECHA jsou k dispozici
nástroje pro přípravu a předložení vaší registrace:

http://echa.europa.eu/cs/reach-2018

Některé látky jsou nebezpečné pro lidské zdraví
a/nebo pro životní prostředí. Musíte znát jejich
nebezpečnost a jejich použití, abyste mohli činit
odpovědná opatření. Registrací svých chemických
látek prokazujete, že jste uvážili možná rizika a že
můžete poskytovat poradenství ohledně toho, jak
je bezpečně používat.

REACH 2018
TE
UJ
IZ

Podílíte se také na ochraně lidského zdraví a
životního prostředí v Evropě.
CO MUSÍTE UDĚLAT?

Připravte si svou
registrační dokumentaci
pomocí aplikace IUCLID

Musíte shromáždit informace o dané látce a
doložit je v registrační dokumentaci. Jedná se
o informace o vlastnostech a použitích této
chemické látky.
Pokud stejnou látku registrují i jiné společnosti,
musíte připravit dokumentaci spolu s nimi. Musíte
s nimi sdílet údaje, aby se zamezilo zbytečným
zkouškám na zvířatech a v zájmu snížení nákladů.
Poté musíte informovat své zákazníky o tom, jak
mají vaši chemickou látku bezpečně používat.

Předložte svou
registrační
dokumentaci
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Najděte ostatní žadatele
o společnou registraci
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NĚ
AK
TU

Pokud vyrábíte nebo dovážíte přípravky (směsi,
předměty), budete možná muset registrovat látky,
jež obsahují.

TACI PRŮBĚŽ

Pokud vyrábíte nebo dovážíte na trh EU/EHP látky
v množství jedné tuny nebo větším za rok, musíte
je registrovat.

Pokud musíte látku registrovat a neučiníte tak do
31. května 2018, nebude vám již dále povoleno
tuto látku v EU/EHP vyrábět, dovážet nebo
dodávat.
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TÝKÁ SE VÁS LHŮTA PRO REGISTRACI PODLE
NAŘÍZENÍ REACH V ROCE 2018?

SVOU
R

DO

Pokud ano, musíte nyní učinit kroky k registraci
svých chemických látek podle právních předpisů
EU týkajících se chemických látek.
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PROČ BYSTE MĚLI REGISTRACI PROVÉST?

Í
ČN

Vyrábíte nebo dovážíte
chemické látky?

Vyhodnoťte
nebezpečí a rizika

Domluvte se s
ostatními
žadateli o společnou
registraci
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Mějte přehled o svém
portfoliu

