Fóra SIEF spojují podniky, které chtějí zaregistrovat tutéž látku,
takže mohou o této látce sdílet údaje. To přispívá ke snižování
nákladů a zamezování duplikace zkoušek na zvířatech.

Nová pravidla CLP znamenají, že látky je třeba
překlasifikovat do 1. prosince 2010 a směsi do 1. června
2015.

Na stránkách REACH-IT zjistěte, které další firmy jsou ve vašem
fóru SIEF (tedy další firmy, které si již předběžně zaregistrovaly
tutéž látku).

Výrobci a dovozci musí do 3. ledna 2011 informovat
ECHA o klasifikaci látek uváděných na trh, které:

Zjistěte, zda je již jmenován hlavní žadatel o registraci,
a informujte ho, že se zaregistrujete v roce 2010.

• jsou klasifikovány jako nebezpečné (bez ohledu na
množství!),

• podléhají registraci REACH (u látek, které se mají
zaregistrovat do 30. listopadu 2010, bude oznámení
součástí registrační dokumentace),

doi: 10.2769/37485

Pokud se musíte zaregistrovat do 30. listopadu 2010:

Klasifikace, označování a
balení (CLP)

NB-80-10-170-CS-C

Jak se zorientovat v SIEF?

• u směsí nad určité koncentrační limity, u kterých je
nutná klasifikace.
Pokud žádný hlavní žadatel o registraci jmenován není, obraťte
se na další členy SIEF, aby byl někdo rychle nominován a
schválen. Každý SIEF musí mít hlavního žadatele o registraci!

Sdílejte údaje s ostatními – rozhodněte se, do jaké míry se
chcete účastnit přípravy dokumentace.

Hlavní žadatel o registraci předloží společnou dokumentaci
jménem členů SIEF.

Nezapomeňte, že musíte také předložit samostatný soubor
za vlastní podnik a zaplatit registrační poplatek.

Získejte více informací:
SIEF:
http://echa.europa.eu/sief_cs.asp
REACH & CLP:
http://guidance.echa.europa.eu/index_cs.htm
REACH-IT:
http://echa.europa.eu/reachit_en.asp
Povinnosti vyplývající z nařízení REACH:
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_cs.htm

Nádoby cmy © Luis Ceifao-Fotolia

CLP:
http://echa.europa.eu/clp_cs.asp

Informace o autorských právech k fotografiím na obálce
Břízy v podzimním lese © jordano-Fotolia
Bílé nádrže s kapalinou © Max Tactic-Fotolia

REACH & CLP

2010: Zásadní
rok pro registraci
a oznámení
chemických látek
Jednejte hned!

30. listopad 2010 je v rámci nařízení REACH termínem
pro registraci nejnebezpečnějších látek (např. CMR) v množství nad
1 tunu za rok, v případě látek vysoce toxických pro vodní prostředí
v množství nad 100 tun za rok nebo látek vyrobených či dovezených
v množství nad 1 000 tun za rok.

SIEF – fórum pro výměnu
informací o látce

Začněte hned!
Pokud se musíte zaregistrovat do 30. listopadu 2010, začněte
na tom pracovat co nejdříve.

Cíle

Na sdílení údajů v SIEF již nezbývá mnoho času!

Maximální sdílení
údajů = zamezení
zbytečným zkouškám
na zvířatech a snížení
nákladů na zkoušky pro
celé odvětví.

A je možné, že i vy sami budete muset podat velké množství
informací.

Kolik to bude stát?
Co musím udělat?
Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) předložte
registrační dokumentaci, která se skládá ze společné části
připravované a předkládané společně s ostatními výrobci či
dovozci téže látky a ze samostatné části obsahující informace
specifické pro vaši společnost.
Při přípravě své dokumentace budete muset sdílet údaje
s ostatními na fóru pro výměnu informací o látce (SIEF).
Registrační dokumentace se podává v softwaru nazvaném
REACH-IT.
Zaregistrovat se musí jen výrobci či dovozci, následní uživatelé
tuto povinnost nemají.

Registrační poplatky se platí agentuře ECHA – v závislosti na
tonáži chemických látek a na velikosti firmy.
Zaplatit budete muset také za registrační údaje získané od
ostatních členů SIEF. Výše této platby závisí na tom, kolik
firem sdílí tyto náklady v rámci SIEF. Platíte jen za údaje, které
potřebujete, a v čase, kdy je skutečně potřebujete.

Jak SIEF funguje?
Každé fórum SIEF nominuje „hlavního žadatele o registraci“, který
předloží společnou dokumentaci – zjistěte si jeho pokyny či
požadavky a dodržujte je.
Některá fóra mají konsorcia. Účast v SIEF je povinná, vstup do
konsorcia však povinný není.

Kde se mi dostane pomoci?
Nejprve se podívejte na internetové stránky agentury ECHA
– najdete zde konkrétní internetové stránky věnující se fórům
SIEF, pokyny a softwarové nástroje a často kladené otázky.
V každé zemi EU je také národní kontaktní místo pro REACH/
CLP a helpdesk ECHA.

Co když exportuji do EU?

Cisterna © bisougue-Fotolia

Vy se zaregistrovat nemůžete. Povinnosti vyplývající z nařízení
REACH musí v tomto případě vyplnit vaši dovozci nebo společnost
založená v Evropské unii, kterou jmenujete svým výhradním
zástupcem.
REACH – registrace,
hodnocení, povolování
a omezování chemických
látek

Pomoci mohou také průmyslová sdružení, síť Enterprise Europe
Network a obchodní komory.

Čas na registraci v rámci nařízení REACH

Cíle

• ochrana zdraví a

životního prostředí

Kroky registrace v rámci nařízení REACH:
• Sdílejte údaje ve svém fóru SIEF
• Připravte společné a samostatné podání

• více inovace
• větší míra

konkurenceschopnosti

1. TERMÍN REGISTRACE
30. listopadu 2010
≥ 1 tuna za rok látek CMR
≥ 100 tun za rok látek vysoce toxických pro vodní prostředí
≥ 1 000 tun za rok

31. května 2013

31. května 2018

100 tun za rok

1 tuna za rok

Dva chemické kontejnery © Krzysztof Zygalski-Fotolia

Vyrábíte nebo dovážíte
chemické látky?

