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Buďte připraveni na poslední lhůtu
pro registraci chemických látek
Všechny chemické látky, které jsou vyráběny v zemích Evropského
hospodářského prostoru nebo jsou do nich dováženy v množství 1–100 tun za
rok, musí být do 31. května 2018 registrovány u Evropské agentury pro
chemické látky (ECHA). Jedná se o poslední lhůtu pro existující chemické
látky v souladu s nařízením REACH. Bude tak dokončeno shromažďování
údajů o látkách vyráběných nebo používaných v Evropě a výsledně dojde ke
zlepšení stavu lidského zdraví a životního prostředí.
Helsinky, 23. června 2015 – Pokud chtějí společnosti působit na trhu v souladu s právními
předpisy, musí ve stanovené lhůtě provést registraci. Kromě toho společnosti, které své
chemické látky registrovaly, budou moci svým zákazníkům doložit, že jsou odpovědnými
dodavateli, kteří přispěli k bezpečnému používání chemických látek.
První fáze registrace podle nařízení REACH v roce 2018 znamená, že se nyní musíte seznámit
se svým portfoliem a začít s přípravami. Společnosti by měly analyzovat objemy prodeje
a výroby v rámci svého portfolia látek, přezkoumat své povinnosti podle nařízení REACH a
naplánovat, jak si zorganizovat své registrace s ohledem na poslední lhůtu. Správná
identifikace látky v této rané fázi je pro celý postup zásadní.
Agentura ECHA, členské státy a průmyslové organizace jsou připraveny případným žadatelům
o registraci pomoci, přičemž plnění úkolů souvisejících s registrací jim usnadní nový oddíl
webových stránek agentury ECHA nazvaný „Podpora“. V nadcházejících letech bude
v jednotlivých fázích k dispozici postupně více praktické podpory. Stránky REACH 2018 jsou
vstupní branou ke všem důležitým informacím.
Webinář o první fázi se uskuteční ve středu dne 24. června v 11:00 (helsinského času). Přinese
základní informace o tom, které látky je nutno registrovat, jaké informace jsou požadovány
a které prvky přispívají k nákladům na registraci. Zúčastněné země budou mít možnost klást
otázky odborníkům z agentury ECHA.
Souvislosti
Poslední lhůta pro registraci podle nařízení REACH vyprší dne 31. května 2018. Tato lhůta se
týká společností, které vyrábějí nebo dovážejí chemické látky v malém objemu v rozmezí 1–
100 tun za rok. Společnosti by si měly uvědomit, že u kategorie látek v objemu 10–100 tun za
rok jsou povinnosti v porovnání s kategorií látek v objemu 1–10 tun za rok podstatně
náročnější.
Agentura ECHA v lednu 2015 zveřejnila plán REACH do roku 2018, který rozděluje registraci do
sedmi fází a popisuje milníky každé fáze a činnosti, jež agentura ECHA plánuje na podporu
žadatelů o registraci.
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Další informace
Registrujte se nyní: Webinář REACH 2018: Poznejte nyní své portfolio a začněte s přípravami
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018know-your-portfolio-and-start-preparing-now
Webové stránky REACH 2018
http://echa.europa.eu/reach-2018
Kontaktní místa
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/
Zpravodaj ECHA – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach
Podkladové materiály pro sdělovací prostředky
http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

