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REACH, CLP, ZÁKON O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH…
• Původní legislativa – Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, a jeho
doprovodné vyhlášky, původní směrnice - Směrnice Rady 67/548/EHS
ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů a
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne
31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských
států – postupně pozbývají platnosti a jsou nahrazovány Nařízeními
REACH a CLP. V zákoně o chemických látkách nakonec zůstanou
povinnosti související s oznamováním složením, klasifikací a značením
směsí do národní databáze CHLAP (v současnosti není možno,
databáze nefunguje a není k ní vydána provádějící vyhláška) a
správní a kontrolní část.

NAŘÍZENÍ REACH
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky,
o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396 ze dne 30.12.2006,
opravené znění: Úř. věst. L 136 ze dne 29.5.2007)

NAŘÍZENÍ CLP
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení
směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.
1907/2006

LÁTKY
• Postupná registrace podle množství uváděného na trh (technická
dokumentace a zpráva o chemické bezpečnosti) – registrují výrobci,
dovozci, ti, co uvádějí jako první látku na trh
• Od 1.12.2010 nová klasifikace a značení podle nařízení CLP (nutno
oznámit do ECHA) – všechny látky bez ohledu na množství
• Od 1.12.2010 nové obaly – musí odpovídat BL
• Od 1.12.2010 nové BL včetně expozičních scénářů (novelizace nařízení
REACH, čeká se na jazykové mutace, dva typy BL – 2010 a 2015) ,
nutno uvádět až do 31.5.2015 obojí klasifikaci a značení – původní
podle směrnice 67/548/EHS a nové podle nařízení CLP

LÁTKY
• Látky uvedené na trh před 1.12.2010, se mohou po trhu pohybovat
ještě 24 měsíců s původní klasifikací a značením (nesmí dojít k
přebalení, k znovuuvedení na trh)
• Odprašky, slínek a vápenec (bez registrace), vápno a vápenný hydrát

SMĚSI
• Neregistrují se – výroba bude možná pouze z látek registrovaných, př.
Vyňatých z registrace
• Od 1.6.2015 nová klasifikace a značení podle nařízení CLP (nutno
oznámit do národní databáze + přesné složení)
• Od 1.6.2015 nové obaly – musí odpovídat BL (lze přecházet postupně,
ale vždy musí odpovídat BL)
• Od 1.12.2012 nové BL včetně expozičních scénářů – pro jednotlivé
látky nebo pro směs (novelizace nařízení REACH, čeká se na jazykové
mutace, dva typy BL – 2010 a 2015) , nutno uvádět až do 31.5.2015
obojí klasifikaci a značení – původní podle směrnice 1999/45/ES a
nové podle nařízení CLP

SMĚSI
• Směsi uvedené na trh před 1.12.2010, se mohou po trhu pohybovat
ještě 24 měsíců s původní klasifikací a značením (nesmí dojít k
přebalení, k znovuuvedení na trh)
• Cement, SOMS, pojiva

ZÁVĚR
• Registrace látek
• Oznámení klasifikace a značení látek podle CLP do ECHA +
nové bezpečnostní listy – 1.12.2010
• Oznámení klasifikace a značení směsí podle CLP + přesného
složení do CHLAP + nové bezpečnostní listy – 1.12.2012 ?
• Nové obaly – látky 1.12.2010, směsi 1.6.2015
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