Začíname

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete registrovať vašu chemickú látku do
31. mája 2018, začnite sa pripravovať čo najskôr
– zorganizovanie sa s ostatnými registrujúcimi
a príprava vašej registračnej dokumentácie si
vyžaduje čas.

Webové stránky REACH 2018 v 23 úradných
jazykoch EÚ:
http://echa.europa.eu/sk/reach-2018

REACH 2018

Zostaňte na trhu –
zaregistrujte vaše
chemické látky

Začíname s právnymi predpismi o chemických
látkach:
http://echa.europa.eu/sk/support/getting-started
Svojpomocné materiály:
http://echa.europa.eu/sk/support
Vaše národné asistenčné pracovisko pre
nariadenie REACH a asistenčné pracovisko
agentúry ECHA:
http://echa.europa.eu/sk/contact

Na webovej lokalite agentúry ECHA sú k dispozícii
nástroje na prípravu a predloženie vašej registrácie:

V spolupráci:

 IUCLID na organizáciu údajov.
 REACH-IT na predkladanie informácií a ich
aktualizáciu.
 Chesar na prípravu správy o chemickej
bezpečnosti.
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Nástroje IT

Sieť Enterprise Europe Network (EEN, Európska
sieť):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

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

Niektoré chemické látky sú nebezpečné pre ľudské
zdravie a/alebo životné prostredie. Musíte mať
informácie o ich nebezpečných vlastnostiach a ich
použitiach, aby sa mohli prijať zodpovedajúce
opatrenia. Registrovaním vašich chemických látok,
preukážete, že ste posúdili možné riziká a viete
poskytnúť informácie o tom, ako ich bezpečne
používať.
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Pripravte vašu registráciu ako dokumentáciu IUCLID

registračnú
dokumentáciu
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Musíte zhromaždiť informácie o látke
a zdokumentovať ich v registračnej dokumentácii.
Informácie sa týkajú vlastností a použití chemickej
látky.

Musíte potom informovať vašich zákazníkov
o bezpečnom používaní vašej chemickej látky.

Predložte vašu

5

ČO MUSÍTE UROBIŤ?

Ak existujú iné spoločnosti registrujúce tú istú
látku, je potrebné, aby ste dokumentáciu pripravili
s nimi. Na zabránenie zbytočným testom na
zvieratách a zníženie nákladov musíte údaje
využívať spoločne.
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Nájdite svojich spoluregistrujúcich
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Dôležitú úlohu máte aj v oblasti ochrany ľudského
zdravia a životného prostredia v Európe.

REACH 2018
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Ak vyrábate alebo dovážate produkty (zmesi,
látky), môže byť potrebné registrovať látky, ktoré
obsahujú.
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Ak vyrábate alebo dovážate látky v množstve
jedna tona alebo viac ročne v rámci trhu EÚ/EHP,
máte povinnosť ich registrovať.

Ak máte povinnosť registrovať látku a neurobíte
tak najneskôr do 31. mája 2018, nebudete mať
viac povolenie takúto látku vyrábať, dovážať alebo
dodávať v rámci EÚ/EHP.
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TÝKA SA VÁS REACH 2018?
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Ak áno, musíte konať už teraz, aby ste mohli
registrovať vaše chemické látky podľa právnych
predpisov EÚ o chemických látkach.
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PREČO BY STE MALI REGISTROVAŤ?

E

Vyrábate alebo dovážate
chemické látky?

Posúďte nebezpečnosti a riziká

Zorganizujte sa
so svojimi spoluregistrujúcimi
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Poznajte svoje
portfólio

