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Anotace

Bakalá�ská práce se zabývá implementací Na�ízení 1907/2006 (REACH)
v pr�myslových podnicích. Je kladen d�raz na �asovou posloupnost jednotlivých
legislativních krok� a na podp�rné nástroje a programy. Jsou též uvedeny r�zné možnosti jak
se s implementací REACH vypo�ádat.

Annotation

This bachelor work dwells on implementation of Regulation 1907/2006 (REACH) in
industrial companies. Text is focused on  time sequence of each legislative steps as well as
supported tools and software. Different possibilities how to manage REACH implementation
process are mentioned as well.
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1 Úvod

Na�ízení 1907/2006 bylo schváleno Evropským parlamentem 18. prosince 2006 a

v Ú�edním v�stníku Evropské Unie (EUR-lex) vyšlo 30.12.2006. Nicmén� již 29.5.2007 vyšla

v Ú�edním v�stníku EU oprava a konsolidované zn�ní, které je po n�kolika novelizacích

platné dodnes.

Akronym REACH, který se používá pro pojmenování Na�ízení 1907/2006, pochází z

po�áte�ních písmen anglického popisu Na�ízení – the Registration, Evaluation, Authorisation

and Restriction of Chemicals, �esky registrace, hodnocení, povolování a omezování

chemických látek [1].

Na�ízení je platné od 1. �ervna 2007 s r�znými dalšími odkladnými termíny pro celý

Evropský hospodá�ský prostor (EEP) bez nutnosti jej jakkoliv upravovat v jednotlivých

�lenských zemích. Pouze výslovn� uvedené paragrafy jsou konkretizovány v národních

legislativách �lenských stát� Evropské Unie. Proto je možné, že sankce za porušení tohoto

Na�ízení jsou r�zné v r�zných zemí EU (nap�. ve Spolkové republice N�mecko je za

prokázané porušení tohoto Na�ízení sankce až 2 roky nepodmín�n�, u nás v �eské republice si

vysta�íme s pokutou [12]).

REACH je jedno ze t�í Na�ízení tvo�ících ucelenou legislativu Evropské Unie pro

nakládání s chemickými látkami. Druhým d�ležitým Na�ízením je Na�ízení 340/2008 [2] o

poplatcích a platbách Evropské agentu�e pro chemické látky, které stanoví poplatky za

registraci chemických látek. T�etím právním p�edpisem je Na�ízení 1272/2008 o klasifikaci,

ozna�ování a balení látek a sm�sí [3], zvané též CLP podle anglického popisu Classification,

Labelling and Packaging of substances and mixtures.

 Na�ízení REACH je odlišné od všech dosavadních zákon� p�ijímaných a� už na úrovni

�lenských stát� nebo v EEP. Liší se zejména tím, že p�ímo neur�uje jak naplnit povinnosti

vyplývající z tohoto Na�ízení, ale pouze stanoví jaké povinnosti je t�eba splnit a do kdy.

Znamená to tedy, že existuje ur�itá volnost v provád�ní praktických krok� vedoucí

k implementaci REACH, nicmén� správný výklad Na�ízení REACH m�že provést pouze

soud. Je na zodpov�dnosti každého subjektu, jakým zp�sobem splní požadavky REACH.
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K dispozici jsou sice pokyny pro implementaci r�zných požadavk� Na�ízení REACH, ale

v�tšinou pouze v anglickém jazyce, což klade zvýšené nároky nejen na podnikatelské

subjekty, ale i na orgány státní správy. K dnešnímu dni jsou k dispozici tyto pokyny ur�ené

p�evážn� pr�myslu:

Guidance for identification and naming substances under REACH [17] (Pokyny pro

identifikaci a pojmenovávání látek podle REACH)

Guidance on registration (Pokyny pro registraci) [5]

Guidance on data sharing (Pokyny pro sdílení údaj�) [6]

Guidance on intermediates (Pokyny pro meziprodukty)  [7]

Guidance on polymers (Pokyny pro momomery a polymery) [8]

Guidance on  Scientific Research and Development (SR&D) and Product and Process

Oriented Research and Development (PPORD) (Pokyny pro v�decký výzkum a vývoj a

výzkum a vývoj zam��ený na výrobky a postupy) [9]

Guidance on requirements for substances in articles (Pokyny ohledn� požadavk� na látky

obsažené v p�edm�tech) [10]

Pokyny pro následné uživatele [11] – p�eloženy kompletn� do �eského jazyka

Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment (Pokyny ohledn�

požadavk� na informace a pro posouzení chemické bezpe�nosti) [18]

Guidance on IUCLID (Pokyny pro IUCLID) [19] – do �eštiny p�eloženy pouze první 4

kapitoly

Sou�ástí Pokyn� pro sdílení údaj� [6] jsou i pokyny pro p�edb�žnou registraci.

Pro pochopení dalšího textu je t�eba vysv�tlit n�které d�ležité �ásti Na�ízení REACH

související s implementa�ním procesem a s jeho dopady na dot�ené subjekty. Nebude-li

v dalším textu uvedeno jinak, všechny povinnosti a dopady vyplývající z Na�ízení REACH

jsou vztaženy na podnikatelské subjekty, a� už vyrábí, dováží nebo jinak manipulují

s chemickými látkami. Dopady na státní správu, zejména na Ministerstvo Životního prost�edí

(MŽP), Ministerstvo Pr�myslu a obchodu (MPO) a �eskou inspekci životního prost�edí

(�IŽP) vyplývající zejména z [12]  nejsou popsány, nebo� autorka této Bakalá�ské práce

nemá p�ístup k interním materiál�m výše uvedených orgán� státní správy.

1.1. Výklad pojm� uvedených v této Bakalá�ské práci podle [1], [6] a [14]
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Látka: chemický prvek a jeho slou�eniny v p�írodním stavu nebo získané výrobním procesem,

v�etn� všech p�ídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech ne�istot vznikajících

v použitém procesu, avšak s vylou�ením všech rozpoušt�del, která lze odd�lit bez ovlivn�ní

stability látky nebo zm�ny jejího složení;

Sm�s: nový název zavedený [3] pro p�ípravek [1]; zám�rn�  smíchané chemické látky, které

spolu chemicky nereagují

Zavedená látka je látka, která spl�uje aspo� jedno z následujících kritérií (�lánek 3(20) [1]):

“a) je uvedena v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek
(EINECS);
b) byla alespo� jednou b�hem patnácti let p�ed vstupem tohoto na�ízení v platnost vyrobena
ve Spole�enství nebo v zemích, které p�istoupily k Evropské unii dne 1. ledna 1995 nebo dne
1. kv�tna 2004, ale nebyla výrobcem nebo dovozcem uvedena na trh, za p�edpokladu, že to
výrobce nebo dovozce m�že doložit;
c) byla uvedena na trh ve Spole�enství nebo v zemích, které p�istoupily k Evropské unii dne
1. ledna 1995 nebo dne 1. kv�tna 2004, p�ed vstupem tohoto na�ízení v platnost výrobcem
nebo dovozcem a byla považována za oznámenou látku v souladu s �l. 8 odst. 1 první
odrážkou sm�rnice 67/548/EHS, nespl�uje však definici polymeru stanovenou v tomto
na�ízení, za p�edpokladu, že to výrobce nebo dovozce m�že doložit;“

Výrobce: fyzická nebo právnická osoba usazená ve Spole�enství, která vyrábí látku ve

Spole�enství

Dovozce: fyzická nebo právnická osoba usazená ve Spole�enství, která odpovídá za dovoz

ECHA: Evropská agentura pro chemické látky se z�izuje podle �lánku 75 Na�ízení REACH

pro ú�ely �ízení a v ur�itých p�ípadech provád�ní technických, v�deckých a správních aspekt�

tohoto na�ízení a pro zajišt�ní jednotnosti v t�chto aspektech na úrovni Spole�enství od

1.6.2008.

REACH-IT je webový portál sloužící jako hlavní nástroj pro spole�nosti k p�edložení

požadovaných údaj� – nap�íklad podle �lánk� 24, 26 a 28 Na�ízení REACH – z�ízený ECHA.

Nachází se na webové adrese: https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces

IUCLID 5 (International Uniform ChemicaL Information Database) je softwarová aplikace

ur�ená k získání, ukládání, udržování a vým�n� dat podstatných a rizikových vlastností
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chemických látek [13]. Tento program je možné si bezplatn� stáhnout na webových stránkách

http://www.iuclid.eu, stejn� jako další podp�rné programy a návody – zásuvný modul (plug-

in) pro provedení p�edb�žné registrace, plug-in pro vytvo�ení Zprávy o chemické bezpe�nosti

(CSR), zásuvný modul pro p�evod dokumentace ze starším formátu IUCLID4, plug-in pro

vložení nápov�dy v jiném jazyce než anglickém, nej�ast�jší otázky, návod na instalaci

programu a jiné (srov. obr. 8).

SIEF (Substance Information Exchange Forum) je Fórum pro vým�nu informací o látce.

Sdružuje všechny potenciální žadatele o registraci, následné uživatele a t�etí osoby, kte�í pro

stejnou zavedenou látku p�edložili agentu�e informace podle �lánku 28 nebo jejichž informace

týkající se stejné zavedené látky jsou v držení agentury podle �lánku 15, nebo žadatelé o

registraci, kte�í podali žádost o registraci pro tuto zavedenou látkou p�ed uplynutím lh�ty

stanovené v �l. 23 odst. 3 Na�ízení REACH.

SFF (SIEF Formation Facilitator) je dobrovolná role, kterou na sebe m�že vzít jakýkoliv

subjekt, který se p�edb�žn� registroval podle �lánku 28 Na�ízení REACH aby svou �inností

usnadnil komunikaci mezi potenciálními žadateli o registraci. [6] Tato role nemá žádnou

oporu v REACH, ale byla p�idána do [6] a do REACH-IT ve snaze zjednodušit komunikaci a

vým�nu informací.

Cefic status [14]: Cefic je mezinárodní organizace zastupující evropský chemický pr�mysl.

[15] Ve snaze pomoci zorientovat se SFF v SIEF vydala dopis, který obsahuje rozd�lení

p�edb�žn� registrujících se subjekt� do skupin podle toho, jakým zp�sobem se cht�jí zapojit

do práce v SIEF. Jsou popsány 4 základní statusy:

Leading status (vedoucí) je ur�en spole�nostem, pro které má p�edb�žn� registrovaná látka

strategický význam, mají silnou pozici na trhu a disponují pot�ebnými informacemi a zdroji

pro sestavení registra�ní dokumentace �i pro práce spojené se správou SIEF. Status leading

bývá též ozna�en �íslicí jedna (1).

Involved status (aktivní) je ur�en spole�nostem, které se cht�jí podílet na tvorb� registra�ní

dokumentace, ale nemají všechny pot�ebné zdroje (a� už finan�ní nebo lidské) k plnému

nasazení p�i práci v SIEF. Status involved bývá též ozna�en �íslicí dv� (2).

Passive status (pasivní) je ur�en t�m žadatel�m o registraci, kte�í se mohou v budoucnu

rozhodnout, že budou podávat žádost o plnou registraci, mají však jen omezené zdroje
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informací a malý zájem na ú�asti p�i vyjednávání v SIEF. Status passive bývá též ozna�en

�íslicí t�i (3).

Dormant status (spící) je automaticky p�id�len t�m p�edb�žn� registrovaným žadatel�m o

registraci, kte�í nemají zájem nejen o registraci jako takovou, ale ani o komunikaci v rámci

SIEF. Vzhledem ke zmatk�m a nedorozum�ním, které provázely p�edb�žnou registraci, totiž

mnoho spole�ností p�edb�žn� registrovalo látky, se kterými manipuluje, i když je fakticky

nevyrábí ani nedováží do EU. Status dormant bývá též ozna�en �íslicí �ty�i (4).

Konsorcium je �asov� omezené sdružení subjekt� za ú�elem dosažení jistého spole�ného

ú�elu; v této bakalá�ské práci je tímto spole�ným ú�elem registrace chemických látek podle

REACH. Termín konsorcium není definován v �eském právním systému.

Competition law compliance (soulad se sout�žním zákonem): pro ú�ely Na�ízení REACH se

jedná o �lánky 101 a 102 Smlouvy o fungování EU [16] (bývalé �lánky 81 a 82 Smlouvy o

Evropském Spole�enství).

1.2. Cíle Na�ízení REACH

„Zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prost�edí p�ed riziky, která mohou chemické
látky p�edstavovat, posílit konkurenceschopnost chemického pr�myslu EU, které je klí�ovým
odv�tvím hospodá�ství EU, podpo�it alternativní metody hodnocení nebezpe�nosti
chemických látek a zajistit volný ob�h chemických látek na vnit�ním trhu Evropské unie“ [4].

Tolik citace z webových stránek Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Do jaké

míry budou jednotlivé vize spln�ny, ukáže teprve �as, REACH je totiž záležitostí

dlouhodobou, poslední odkladná lh�ta se vztahuje k 1. �ervnu 2018. Pravdou je, že zejména

po p�istoupení nových �lenských stát� v letech 2004 a 2007 nem�la EU žádný p�ehled o

vyráb�ných nebo dovážených chemických látkách.
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2 Implementace Na�ízení REACH

2.1. Shrnutí provedených krok�

Jak je již uvedeno v úvodu, Na�ízení REACH vešlo v platnost 1. �ervna 2007. Od

vstupu Na�ízení REACH v platnost do sou�asnosti (�erven 2009) již podnikatelské subjekty

�ešily tyto požadavky vyplývající z REACH:

1) inventarizace chemických látek a rozhodování o jejich registraci

2) nové Bezpe�nostní listy

3) p�edb�žná registrace

4) požadavky na informace v dodavatelsko-odb�ratelském �et�zci

2.1.1 Inventarizace chemických látek a rozhodování o jejich registraci

Na�ízení REACH klade velký d�raz na zjišt�ní podstatných vlastností chemických

látek. Aby ale každý žadatel o registraci mohl tyto vlastnosti za�ít zjiš�ovat, bylo nutné

nejprve provést inventarizaci chemických látek – to znamená uv�domit si, jaké chemické

látky jsou v daném podnikatelském subjektu vyráb�ny nebo dováženy. Možná, že to zní

absurdn�, ale mnoho spole�ností stálo p�ed základní otázkou jaké je složení produktu, který

vyrábí nebo dováží a mají ho v úmyslu registrovat. Je t�eba si uv�domit, že takovou otázku

dosavadní legislativní normy nekladly. Existuje nap�íklad Zákon �íslo 156/1998 o hnojivech,

který stanoví obsah jednotlivých sou�ástí hnojiva (prvky N, P, K), v�etn� obsahu rizikových

prvk� (nap�. Cd) [20], ale nic ne�íká o tom, jaké jednotlivé chemické látky toto hnojivo tvo�í.

Navíc musela prob�hnout kompletní identifikace produktu, to znamená v�etn� ne�istot, tak

aby celkový obsah látky byl 100% hmotnostních. Takže v potížích s identifikací chemické

látky se ocitly i subjekty, které sice deklarovaly ur�itou �istotu svého produktu, ale o

ne�istotách v�d�ly pouze to, že nemají vliv na klasifikaci a ozna�ování látky. Pokyny [17] se

snaží p�istupovat k tomuto problému odpov�dn�, ale i tak je velký prostor pro nedorozum�ní.

Bohužel, ne každý žadatel o registraci je chemik a navíc dovozci jsou v�tšinou obchodní

firmy specifikující své produkty podle fyzikáln�-chemických vlastností, �ímž se identifikace

látek ješt� více komplikuje.
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Na�ízení REACH p�esn� stanoví, kdo je odpov�dný za registraci chemických látek.

V p�ípad� výroby je to právnická osoba (LE), která danou chemickou látku vyrábí. V p�ípad�

dovozu chemické látky do EU je situace složit�jší. Rozhoduje, která LE danou chemickou

látku fyzicky doveze do EU, tj. proclí. Vzhledem k tomu, že dnešní obchod má �adu

specifických možností prodeje, nebývá v�bec snadné rozklí�ovat, kdo je oním importérem a

také proto využilo p�edb�žnou registraci tolik subjekt� – nebyli si jisti tím, kdo je dovozce

chemické látky do EU.

2.1.2. Bezpe�nostní listy podle Na�ízení REACH

Bezpe�nostní list (BL) byl nedílnou sou�ástí dodávané chemické látky už p�ed

vstoupením Na�ízení REACH v platnost. Kvalita t�chto Bezpe�nostních list� byla r�zná, BL

se r�zn� kopírovaly od konkurence, každý si do nich p�idal, co se mu práv� hodilo. Nez�ídka

docházelo k situacím, že postup podle popsané první pomoci v BL v p�ípad� nehody mohl

vést k ješt� horším zran�ním. Navíc Bezpe�nostní listy se lišily stát od státu. Na�ízení

REACH tedy stanoví v �lánku 31 požadavky na BL; jak má taková Bezpe�nostní list vypadat

stanoví P�íloha II Na�ízení REACH. Také dojde �asem k unifikaci BL v EU – BL bude

vytvo�en z registra�ní dokumentace, která bude jednotná pro všechny žadatele o registraci,

což znamená, že všichni registranti dané látky budou mít stejný obsah Bezpe�nostního listu.

Bohužel v �eské republice došlo k tomu, že výše uvedenou povinnost si zákonodárci

v novele Zákona o chemických látkách [12] vysv�tlili po svém. Novela zákona [12] stanoví

povinnost pro všechny výrobce i dovozce chemických látek dodávat pouze BL podle Na�ízení

REACH, jinak hrozí pokuty od �IŽP. Prakticky ihned po vydání novely zákona [12] tedy

za�aly dot�ené spole�nosti s revizemi Bezpe�nostních list�. Ve spole�nostech, které vyrábí

nebo dováží jednotky r�zných látek to nebyl až takový problém, ale ve velkých

spole�nostech, kde spravují tisíce, ba i desetitisíce r�zných BL na r�zné produkty to již

problém byl. Je t�eba napsat, že �IŽP jako kontrolní orgán se zpo�átku snažil pouze

kontrolované subjekty napomínat, ne hned pokutovat.

Standardní šablona Bezpe�nostního listu podle Na�ízení REACH je v p�íloze I.

2.1.3. P�edb�žná registrace
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Asi nejv�tší legislativní výzva, jaké chemický pr�mysl dosud �elil, je stanovena

v �lánku 28 Na�ízení – p�edb�žná registrace zavedených látek. Informace uvedené odstavci 1

zmín�ného �lánku se p�edkládaly ve lh�t� od 1. �ervna 2008 do 1. prosince 2008 na webovém

portálu REACH-IT z�ízeném pro tento ú�el ECHA.

Požadované informace bylo možné p�edložit dv�ma zp�soby – bu� p�ímým vložením

do REACH-IT nebo vytvo�ením v IUCLID 5 s použitím zásuvného modulu, tzv. plug-inu.

2.1.3.1 P�edb�žná registrace p�edložená p�ímým vložením informací do REACH-IT

Portál REACH-IT byl spušt�n 1. �ervna 2008 o p�lnoci východoevropského �asu

(EET), tj. ve 23:00 hodin 31. kv�tna st�edoevropského �asu (CET). Tento �asový posun

(GMT+2) hrál významnou úlohu na za�átku p�edb�žné registrace, jak bude zmín�no pozd�ji.

Vývoj a spušt�ní REACH-IT doprovázely technické problémy a zpožd�ní zavin�ná

nekompetentnostmi p�i zadání specifikací portálu REACH-IT a jejich zm�nami p�i

programování portálu. Z tohoto d�vodu byla spušt�na stabilní betaverze REACH-IT,

k plnému spušt�ní REACH-IT došlo až koncem �ervence.

Jak bylo uvedeno výše, �asový posun hrál významnou roli p�i p�edb�žné registraci

látek. D�vodem, pro� mnoho spole�ností za�alo se zadáváním údaj� pot�ebných k p�edb�žné

registraci hned o p�lnoci ze soboty 31. kv�tna na ned�li 1. �ervna, bylo p�evzetí funkce SFF.

Jak je zmín�no v úvodu, role SFF nemá žádnou oporu v Na�ízení REACH, ale SFF jako

jediný m�že psát vzkazy ostatním na stránce pre-SIEFu (viz obrázek 7). Také organizuje

komunikaci v SIEF, usnad�uje vým�nu dat a zprost�edkovává kontrolu stejnosti dané látky

[6]. Prost� ideální zdroj p�íjm� pro jakoukoliv konsulta�ní spole�nost. Takže opravdoví

výrobci nebo dovozci, kte�í za�ali s p�edb�žnou registrací až v pond�lí 2. �ervna 2008 zjistili,

že SIEF pro jejich látku už svého facilitátora má a že pracn� uzav�ené konsorciální smlouvy a

jiné dohody jsou v podstat� k ni�emu. Stále více se totiž sm�šuje (respektive p�ekrývá v o�ích

ostatních p�edb�žn� registrujících spole�ností role SFF a hlavního žadatele o registraci.

Postup p�i p�edkládání p�edb�žné registrace nebyl v�bec jednoduchý a vzhledem

k tomu, že byl celý pouze v anglickém jazyce, tak kladl d�raz na jazykovou vybavenost

každého, kdo požadované informace vypl�oval. Pro názornost bude uveden postup p�edb�žné

registrace jedné chemické látky formou komentovaných obrázk�. Na obrázku 1 je úvodní
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stránka portálu REACH-IT. Nejprve je nutné z�ídit si uživatelský ú�et (sign up as a company)

pro každou LE, která má v úmyslu registrovat chemické látky – viz obrázek 2.

Po potvrzení (Accept) souhlasu s podmínkami REACH-IT je t�eba vyplnit údaje o

uživatelském ú�tu, o spole�nosti, která hodlá p�edb�žn� registrovat, ú�etní informace a

kontaktní informace (modré záložky). Poté následuje kontrola dat a fyzické z�ízení ú�tu

v REACH-IT (viz obrázek 3).

Obrázek 1 – domovská stránka portálu REACH-IT

Obrázek 2 – úvodní informace a podmínky použití REACH-IT
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Obrázek 3 – založení uživatelského ú�tu v REACH-IT

Po z�ízení uživatelského ú�tu se lze kone�n� p�ihlásit na portál REACH-IT (stejná

obrazovka jako na obrázku 1) kliknutím na login a provést vlastní p�edb�žnou registraci

chemických látek tím, že se myší p�esuneme na Pre-registration na modré lišt� vlevo a

klikneme na Pre-register substance online (viz obrázek 4). Je t�eba pe�liv� vyplnit všechna

pot�ebná pole v každé záložce. Na další záložku  se dostaneme kliknutím na tla�ítko Next.

Nejprve je ale t�eba zadat, a� už pomocí �ísla CAS, EINECS nebo názvu látku, kterou je t�eba

p�edb�žn� registrovat jak ukazuje obrázek 5. Po úsp�šn� provedené p�edb�žné registraci

p�ijde do schránky (Message box) informace, že p�edb�žná registrace byla provedena úsp�šn�

a �íslo p�edložení (Submission number) a také �íslo p�edb�žné registrace (reference number).
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Obrázek �íslo 4 – volba p�edb�žné registrace

Obrázek �íslo 5 – vypln�ní údaj� požadovaných p�i p�edb�žné registraci

 Ze strany ECHA neprob�hla žádná kontrola, zda subjekt, který p�edb�žn� registroval,

opravdu existuje a jestli má opravdu v úmyslu registrovat, takže p�edb�žná registrace mohla

být provedena kýmkoliv, kdo má p�ístup na internet a umí aspo� trochu anglicky. I to je

d�vod, pro� po�et p�edb�žných registrací byl tak vysoký (2,75 milionu [20]).
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Seznam p�edb�žn� registrovaných spole�ností si m�žeme prohlédnout v sekci Pre-

SIEF. Po zadání CAS, EINECS nebo jména látky se objeví daný pre-SIEF (viz obrázek 6).

Obrázek �íslo 6 – vyhledávání p�edb�žn� registrovaných látek

Jako vzorová látka byl vybrán etanol (CAS#64-17-5, EINECS 200-578-6), takže na

obrázku 7 je ve vid�t seznam všech spole�ností, které p�edb�žn� registrovaly etanol. Je jich

3441, což tento pre-SIEF �adí mezi ty nejpo�etn�jší.

2.1.3.2. P�edb�žná registrace pomocí IUCLID 5

Druhá možnost, jak p�edb�žn� registrovat, byla p�es zásuvný modul do programu

IUCLID 5. Tento program slouží primárn� k vytvo�ení registra�ní dokumentace, ale pomocí

plug-inu bylo možné �ást této dokumentace p�evést na dokumentaci pro p�edb�žnou

registraci. Tento zp�sob byl vhodný zejména pro subjekty, které již za�aly s vypl�ováním

registra�ní dokumentace a hodlaly p�edb�žn� registrovat desítky �i dokonce stovky nebo

tisíce chemických látek. Zp�sob uvedený ve 2.1.3.1. je pro v�tší množství p�edb�žn�

registrovaných látek velmi nepohodlný, navíc je nutné dobré p�ipojení na internet, aby

nedošlo k výpadku p�ipojení a tím nutnosti celý postup opakovat.

Zásuvný modul pro p�edb�žnou registraci byl k dispozici od 26.3.2008 [22], takže

bylo možné v klidu s �asovým p�edstihem nachystat informace pot�ebné pro p�edb�žnou

registraci. Bohužel, jak už bylo uvede výše, ECHA spustila REACH-IT v betaverzi, takže

možnost vložení xml dokumentace vytvo�ené v plug-inu nebyla od po�átku. Možnost
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p�edložit p�edb�žnou registraci z IUCLID 5 se objevila teprve p�i spušt�ní �ádné verze

REACH-IT dne 22. �ervence 2008 [23].

Obrázek �íslo 7 – pre-SIEF etanol
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2.1.4 Požadavky na informace v dodavatelsko-odb�ratelském �et�zci

Hlava IV Na�ízení REACH stanoví obecné požadavky na informace v dodavatelsko-

odb�ratelském �et�zci a� již od dodavatele k odb�rateli nebo naopak. Vzhledem k tomu, že

formulace n�kterých �lánk� jsou velmi obecné, za�ali záhy po vstupu Na�ízení REACH

v platnost dodavatelé oslovovat své odb�ratele s otázkami na použití odebíraných chemických

látek a odb�ratelé zase posílali dotazy ke svým dodavatel�m, zda budou plnit požadavky

podle Na�ízení REACH. Cefic proto poslal n�kolik otev�ených dopis� pr�myslu [24], [25] a

[26] ve kterých radí, jak se s povinností komunikovat vypo�ádat. Na obranu odb�ratel� je

t�eba �íci, že potvrzení o tom, zda dodavatel splní požadavky kladené Na�ízením REACH, má

pro odb�ratele existen�ní význam zejména tam, kde nakupovaná látka není b�žn� dostupná na

trhu (z jakýchkoliv d�vod�). Dodavatelé zase pot�ebují znát použití prodávaných chemických

látek, aby mohli vytvo�it CSR a Expozi�ní scéná� (ES) pro dané použití.

B�hem p�edb�žné registrace se za�al tlak odb�ratel� na dodavatele stup�ovat;

pov�tšinou cht�li znát �íslo p�edb�žné registrace, i když žádnou takovou povinnost Na�ízení

REACH nestanoví. Nyní (�erven 2009) se již komunikace v dodavatelsko-odb�ratelském

�et�zci normalizuje – v�tšina dot�ených podnikatelských subjekt� na obou stranách chápe, že

povinnost komunikace neznamená zaplavování druhé strany desítkami e-mail� týdn�. Navíc

pov�domí dot�ených subjekt� o Na�ízení REACH roste.

2.2. Sou�asný stav

2.2.1 Fórum pro vým�nu informací o látce (SIEF)

Od ledna 2009 probíhá vým�na informací o látkách ve fórech mezi potenciálními

žadateli o registraci tak, jak to stanoví �lánek 29 Na�ízení REACH [1]. Tuto vým�nu

informací nejvíce komplikuje po�et p�edb�žn� registrovaných subjekt�. Jako nejd�ležit�jší se

tedy jeví funkce facilitátora (SFF), který má možnost v pre-SIEFu REACH-IT zadat

informace, které uvidí všichni potenciální žadatelé o registraci (viz obrázek 7) hned naho�e v

poli Information from the SIEF formation facilitator. Práv� pre-SIEF pro vzorovou látku

etanol má obrovské potíže v komunikaci mezi jednotlivými potenciálními žadateli o

registraci. SFF – n�mecká spole�nost CropEnergies AG – rozeslala v b�eznu 2009 všem

potenciálním žadatel�m o registraci nejprve úvodní dopis, který obsahoval odkaz na
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interaktivní dotazník (viz obrázek 8). Na uvedené webové stránce m�l každý potenciální

žadatel o registraci možnost ozna�it se statusem [14], který mu vyhovuje. Potenciální žadatelé

o registraci, kte�í odpov�d�li na dotazník a ozna�ili se statusem „leading“, „involved“ nebo

„passive“ byli v dalším kole osloveni nabídkou vstupu do konsorcia Et-OH REACH a také,

zda souhlasí, aby se hlavním žadatelem o registraci stala spole�nost Abengoa The Netherlands

BV (viz obrázek 9). Podnikatelské subjekty, které na dotazník neodpov�d�ly, byly ozna�eni

statusem 4 – „dormant“. Vzhledem k tomu, že dostupnost portálu REACH-IT není moc dobrá

(�asté p�etížení server� zvlášt� v dopoledních hodinách mezi 9-12 hodinou, portál je uzav�en

o víkendech a finských státních svátcích) a navíc pre-SIEFy nejsou zrovna p�ehledné, objevilo

se n�kolik „konsultantských“ spole�ností s podobným dotazníkem. Je vid�t na obrázku 7, jak

SFF varuje p�ed takovými „lži-facilitatory“.

Obrázek �íslo 8 – úvodní dopis od SFF

Po souhlasu v�tšiny bylo ustanoven SIEF s hlavním žadatelem o registraci. Vzhledem

k tomu, že 97% aktivních potenciálních žadatel� o registraci vstoupilo do konsorcia Et-OH,

stala se administrace takového konsorcia jednoduchou záležitostí. Byl vybrán poskytovatel

služeb (v podstat� sekretá�) a byl p�ipraven hrubý rozpo�et na tvorbu pot�ebné registra�ní

dokumentace, jakož i na administrativní služby. Potenciální žadatelé o registraci se též

dohodli, že budou spole�n� spolupracovat na vytvo�ení CSR a ES. Registra�ní lh�ta byla

stanovena na 1. prosinec 2010 (první registra�ní lh�ta pro látky vyráb�né nebo dovážené

v množství 1000 tun za rok nebo vyšším – �lánek 23 [1]).
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Obrázek �íslo 9 – náhled do interaktivního formulá�e pro volbu hlavního žadatele o registraci

pro látku etanol

Na tomto míst� je t�eba zmínit, že subjekty, které neodpov�d�ly na dotazníky a byly

tedy ozna�eny statusem 4 – „dormant“ nejsou zcela vylou�eny z procesu registrace. Sta�í,

když napíší dopis SFF nebo dnes již hlavnímu žadateli o registraci (LR) se žádostí o zm�nu

statusu a zaslání podmínek pro registraci. SFF nebo LR odpoví – v�tšinou nastíní n�kolik

variant – a nový potenciální žadatel se rozhodne, jakým zp�sobem se vypo�ádá s registra�ní

dokumentací. Jednou z variant bývá zakoupení „p�ístupového dopisu“ (Letter of access), tj.

dopisu, který se vloží do registra�ní dokumentace a který obsahuje potvrzení hlavního

žadatele o registraci o tom, že daná spole�nost uhradila sv�j podíl náklad� na tvorbu

registra�ní dokumentace a m�že odkazovat tedy na jeho registra�ní dokumentaci. Druhou

variantou je vstup do konsorcia utvo�eného kolem hlavního žadatele o registraci. První

varianta je sice levn�jší, ale z technické dokumentace žadatel o registraci nezíská v�bec nic,

ani jeden údaj – expresivn� �e�eno ani bod varu. Druhá varianta je sice dražší o

administrativní náklady spojené se správou takového konsorcia, ale zárove� se žadatel o

registraci stává spoluvlastníkem registra�ní dokumentace, takže m�že získat konkrétní údaje o
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dané látce. Volitelnou sou�ástí je zakoupení Zprávy o chemické bezpe�nosti s expozi�ním

scéná�em pro konkrétní použití.

Také je možné nesouhlasit s hlavním žadatelem o registraci a p�edložit registra�ní

dokumentaci zvláš� (tzv. opt-out). P�esné podmínky stanoví �lánek 19(2) Na�ízení REACH

[1].

Dalším d�ležitým faktorem, který vstupuje do komunikace mezi potenciálními

žadateli o registraci je soulad se sout�žním zákonem. SIEF je totiž místo, kde se setkávají

výrobci a dovozci dané chemické látky, tedy konkurenti. Navíc REACH-IT podává ucelenou

informaci o všech konkurujících si spole�nostech. Cefic proto vydal speciální brožurku, jak se

p�i takových setkáních chovat a co je možné sd�lovat a co už ne. Tato brožurka je v p�íloze II.

2.2.2. Vytvá�ení registra�ní dokumentace

Žádost o registraci musí obsahovat tyto informace:

1) technickou dokumentaci

2) zprávu o chemické bezpe�nosti a expozi�ní scéná�e

2.2.2.1. Technická dokumentace

Technickou dokumentaci tvo�í souhrn údaj� daných �lánkem 10 Na�ízení REACH ve

formátu IUCLID 5. �lánek 12 stanoví, jak rozsáhlou technickou dokumentaci je t�eba

p�edložit pro jednotlivá množstevní rozmezí. Co to v praxi znamená ukáži na referen�ní látce

etanol (líh). Cena registra�ní dokumentace v�etn� CSR se odhaduje na 0,5 – 1 milion EUR

pro celý SIEF pro bezpe�né látky (jako je etanol). Pro látky nebezpe�né nebo pro látky

vzbuzující mimo�ádné obavy (SVHC) se �ástka zvýší zhruba o 30 až 50%, tedy na cca 1 –

1,5 miliony EUR.

Tato celková cena za technickou dokumentaci se rozpo�ítá mezi všechny �leny SIEFu

podle r�zných speciálních vzorc� (více nap�. v [6]). Pro názornost �ekn�me, že cena bude

mezi žadatele o registraci rozd�lena rovným dílem. V p�ípad�, že všechny p�edb�žn�

registrované subjekty budou registrovat etanol, znamená to pro každou spole�nost zaplatit

podíl na úhrad� náklad� na technickou dokumentaci ve výši 0,5/3441 – 1/3441 mil. EUR, tj.
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145 – 290 EUR, což je opravdu zanedbatelná položka oproti poplatku ECHA podle [2], který

je v nejvyšším tonážním pásmu p�i spole�ném podání 23250€ za každou spole�nost. Zcela

jiný podíl na úhrad� náklad� za technickou dokumentaci obdržíme, jestliže bude registrovat

pouze 100 subjekt� – 5.000 – 10.000 EUR. V p�ípad�, že žadatel� o registraci zbude pouze

deset, podíl každého žadatele o registrace bude 50 – 100 tisíc EUR. A to už rozhodn� není

zanedbatelná �ástka. Podle sou�asného kurzu koruny [29] se jedná v tomto posledním p�ípad�

o �ástku 1,34 – 2,7 milion� K�.

Na výše uvedeném p�íklad� je jasn� vid�t, jak po�et žadatel� o registraci ovliv�uje

podíl na úhrad� náklad� registra�ní dokumentace. V jasné výhod� jsou tedy spole�nosti

vyráb�jící b�žné chemické látky. Spole�nosti, které vyrábí nebo dováží n�jakou specialitu

v rámci EU, musí nést b�emeno náklad� na vytvo�ení technické dokumentace samy nebo

s malým po�tem žadatel� o registraci.

Chemická látka etanol se používá již n�kolik tisíc let. P�esto je t�eba tuto látku

zaregistrovat podle Na�ízení REACH. Nejprve je nutné pomocí literární rešerše zjistit, jaká

dokumentace byla již vyhotovena a jaké požadované testy chybí (data gap analysis).

	ekn�me, že látka je vyráb�na v množství nad 1000 tun za rok. Což znamená, že je t�eba

p�edložit technickou dokumentaci podle p�íloh VI až X Na�ízení REACH. A� se to zdá

nepravd�podobné, velmi brzy zjistíme, že test� požadovaných podle p�íloh IX a X na trhu

moc není. Takže tabulka (vzor data gap analysis je v p�íloze III), pro zjišt�ní chyb�jících test�

je z více než 1/3 prázdná. Podobná situace je i u jiných známých látek – nap�íklad u železa

nebo u hnojiv (dokonce z více než poloviny prázdná). Je to dané tím, že REACH p�ináší zcela

nový pohled na chemické látky a na jejich interakci s vodním prost�edím, s p�dou i lidským

organismem.

Aby byla technická dokumentace úsp�šn� p�ijata ECHA, je t�eba vlastnit studie (nebo

mít právo odkazovat se na tyto studie) z p�íloh VII a VIII, pro testy uvedené v p�ílohách IX a

X se p�edkládají návrhy na testování, které ECHA vyhodnotí do 1. prosince 2012 [1].

Prakticky �e�eno, není v silách ECHA zkontrolovat za dva roky na deset tisíc technických

dokumentací, která budou p�edloženy v první registra�ní lh�t� (tento údaj lze dohledat

v seznamu p�edb�žn� registrovaných látek ECHA [30]) a tedy na statisíce návrh� na

testování, což tedy znamená, že žádné další drahé testy nebudou pro v�tšinu látek pot�eba.

ECHA má samoz�ejm� ur�ité priority, nap�. SVHC nebo CMR látky.
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Technickou dokumentaci je t�eba vytvo�it v programu IUCLID 5, vytvo�eného

n�meckou firmou Technidata pro Evropskou komisi. Program IUCLID 5 je možné si zdarma

stáhnout na www stránkách programu – http://www.iuclid.eu. Program IUCLID 5 je velmi

rozsáhlý – jen p�íru�ka pro používání tohoto programu má 2084 stran. Také požadavky na

hardware nejsou zanedbatelné – pro normální práci je t�eba aspo� 1GB opera�ní pam�ti,

procesor aspo� 1,4Ghz, ideáln� více jádrový [19]. Navíc se uživatel neobejde bez základních

znalostí opera�ního systému, chemie a také toxikologie. Již samotná instalace programu

vyžaduje informace uvedené v návodu – není tedy možné pouze klikat myší na tla�ítko „next“

a „Accept“ jako u instalací jiných program� �i aplikací [19]. Pro každou látku je možné

vyplnit 9000 informa�ních polí. Výchozí obrazovka programu je na obrázku 10. Program je

multiplatformní, to znamená, že se dá používat nejen na po�íta�ích s opera�ním systémem

Windows XP a Windows Vista, ale i na opera�ních systémech Linux �i Unix.

Vypln�ní technické dokumentace také souvisí s �lenstvím ve spole�ném podání (joint

submission) pro danou látku. Pakliže se spole�nost odkazuje na technickou dokumentaci

p�edloženou hlavním žadatelem o registraci, sta�í pouze p�edložit malou �ást technické

dokumentace (v IUCLID 5 �ásti 1-3).

Náhled z programu IUCLID 5 na p�edkládanou technickou dokumentaci, tzv. dossier,

je na obrázku �íslo 11.

Koncem tohoto roku by m�l být k dispozici nástroj na kontrolu technické správnosti

technické dokumentace [28], takže každý žadatel o registraci bude mít možnost zkontrolovat

si kompletnost své registra�ní dokumentace (tedy ov��ení, že všechny pot�ebné údaje jsou

vypln�né, nikoliv však obsahov� správné!). Už te� jsou k dispozici manuály ([32],[33]) pro

správné vypln�ní technické dokumentace v programu IUCLID 5.

2.2.2.2 Zpráva o chemické bezpe�nosti (CSR)

P�edložení technické dokumentace tak, jak je uvedena v 2.2.2.1. nebude z�ejm�

problematické. Jedná se o vytvo�ení nebo shrnutí podstatných vlastností dané látky. Daleko

v�tším problémem bude vytvo�ení CSR. Je t�eba totiž posoudit chemickou bezpe�nost všech

látek podléhajících registraci v množství 10 tun nebo v�tším za rok na žadatele o registraci.
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Podmínky CSR a nutné  informace stanoví �lánek 14 Na�ízení REACH spolu s p�ílohou I a

XII.

Obrázek �íslo 10 – výchozí obrazovka programu IUCLID 5

Vzorová šablona Zprávy o chemické bezpe�nosti je v p�íloze IV.

„Posouzení chemické bezpe�nosti provedené výrobcem nebo dovozcem pro látku
zahrnuje tyto kroky v souladu s odpovídajícími oddíly této p�ílohy:
1. posouzení nebezpe�nosti pro lidské zdraví;
2. posouzení nebezpe�nosti pro lidské zdraví plynoucí z fyzikáln�-chemických vlastností;
3. posouzení nebezpe�nosti pro životní prost�edí;
4. posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a

vysoce bioakumulativních (vPvB) látek.“

Tolik citace z P�ílohy I Na�ízení REACH . Pro látky klasifikované jako nebezpe�né nebo

PBT nebo vPvB je t�eba ješt� vytvo�it Expozi�ní scéná� nebo kategorie použití a expozice a

odhad expozice a navíc ješt� charakterizaci rizika. Podrobný návod na vytvo�ení CSR lze najít

v [18], nicmén� v�domosti k vypracování takové zprávy má v EU asi 200 lidí [27].
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Obrázek �íslo 11 – náhled technické dokumentace z programu IUCLID 5

ECHA také p�ipravila zásuvný modul pro vytvo�ení CSR p�ímo do nové verze IUCLID

5.1., která vyšla 26. b�ezna 2009 [22] (dole na obrázku 7). Tento plug-in ale pouze využívá již

vložené informace z koncových studií a vytvá�í CSR ve formátu rtf (nap�. pro Microsoft

Word) nebo xml (pro ECHA).

2.3. Výhled do roku konce 2010

Do konce roku 2010 zbývá v tuto chvíli (�erven 2009) jeden a p�l roku. Technická

dokumentace pro látky vyráb�né nebo dovážené v množství 1000 tun za rok nebo vyšším

nebo pro látky nebezpe�né pro životní prost�edí (ozna�ené R50/53) v množství 100 tun za rok

a vyšším nebo pro CMR látky v množství 1 tuna za rok a vyšším má být zaregistrována

ECHA do 1. prosince 2010 [1].  Fakticky je ale nutné, aby technická dokumentace byla

p�edložena d�íve, nebo� ECHA má t�i m�síce na kontrolu této technické dokumentace. Navíc
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je t�eba, aby technickou dokumentaci nejprve p�edložil hlavní žadatel o registraci a teprve

poté ostatní žadatelé o registraci. Poté teprve vydá ECHA registra�ní �íslo.

Potenciální žadatelé o registraci mají tedy v podstat� jeden rok na to, aby se dohodli

v SIEFech na hlavním žadateli o registraci, vypracovali technickou dokumentaci a CSR s ES

pro jednotlivá použití dané chemické látky. Navíc ECHA ve spolupráci s �lenskými zem�mi

chystá kontrolu dokumentace k p�edb�žné registraci a také kontrolu bezpe�nostních list� [31].

Vzhledem k tomu, že �innost fór pro vým�nu informací o látkách se rozbíhá velmi

pomalu, je termín p�edložení technické dokumentace (�ervenec 2010) velkou výzvou pro celý

pr�mysl. Zdá se, že budou p�evažovat tyto možnosti spolupráce:

1) Hlavní žadatel o registraci p�ipraví veškerou technickou dokumentaci sám a dalším

žadatel�m o registraci ji prodá za p�edem dohodnutý podíl.

2) Hlavní žadatel o registraci je spolu s n�kterými dalšími žadateli o registraci �lenem

konsorcia, které si na vytvo�ení technické dokumentace najalo externí spole�nost. Toto

konsorcium pak nabídne ne�len�m „p�ístupový dopis“ (Letter of Access) za podíl na

úhrad� náklad� (cca 20 – 30 % z celkové ceny) technické dokumentace a p�ípadn� i CSR

(jak je popsáno nap�. v [6]).

3) Hlavní žadatel o registraci p�ipraví „SIEF Agreement“, tj. smlouvu mezi ním a ostatními

žadateli o registraci tak, aby nedošlo k diskriminaci nebo nefér jednání a� už se to týká

ceny za podíl za vypracování technické dokumentace nebo sout�žního práva.

Velkým problémem je také povinnost sdílení údaj� o testech na obratlovcích. Každý

držitel takové studie by ji m�l nabídnout v SIEF všem žadatel�m o registraci. Bohužel

REACH-IT umož�uje zobrazit najednou pouze deset p�edb�žn� registrujících spole�ností

(srov. obrázek �íslo 7) a pak je nutné kliknout na dalších deset, což zna�n� prodlužuje

práci v REACH-IT. Je sice možné z REACH-IT stáhnout xml soubor s údaji o všech

p�edb�žn� registrovaných  spole�nostech, nicmén� manipulace s xml souborem je velmi

problematická – standardn� se prohlíží ve webovém prohlíže�i. Cefic sice ve spolupráci

s CONCAWE (sdružení spole�ností podnikajících v ropném pr�myslu) vyvinul speciální

prohlíže� [34], ale i jeho použitelnost je omezená. Takže jako nejjednodušší možnost, jak

nabídnout v SIEFu studii na obratlovcích (obecn� jakoukoliv eko-toxikologickou studii) je

napsat SFF, a� zve�ejní na portále REACH-IT, že daná studie existuje a je ve vlastnictví

dané spole�nosti.
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Dalším vývoj je o�ekáván také v procesu povolování – up�ednostn�né látky ze

Seznamu Kandidát� budou po schválení v Evropské Komisi za�azeny do P�ílohy XIV

Na�ízení REACH. Je z�ejmé, že proces povolování za�ne ihned po skon�ení první vlny

registrace (1.12.2010). ECHA už bude mít v roce kompletní technickou dokumentaci

k t�mto látkám a tak m�že za�ít použití t�chto látek prov��ovat. Navíc proces povolování

je velice drahý – poplatek za zahájení procesu povolování je 50.000€ za každou látku a

10.000€ za každé použití této látky [2], a to ješt� nejsou zmín�ny poplatky za vytvo�ení

Socio-ekonomické analýzy a dopln�ní registra�ní dokumentace o další testy podle

požadavk� ECHA.
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3. Záv�r

Na�ízení REACH klade velké nároky na podnikatelské subjekty nejen po stránce

legislativní, ale i jazykové a odborné. Úsp�šné zvládnutí p�edb�žné registrace automaticky

neznamená, že všechny požadavky podle Na�ízení REACH byly úsp�šn� spln�ny.

Podnikatelské subjekty �eká ješt� mnoho p�ekážek, než si budou moci oddechnout a �íci:

spln�no. Je smutným faktem, že kompetentní autority a� už na národní nebo evropské úrovni

necht�jí mít s procesem registrace nic spole�ného. Help-desky nefungují nebo nedokáží

adekvátn� reagovat na otázky podnikatelských subjekt�, takže vznikají r�zné fámy a ší�í se

polopravdy. P�ísp�vky od kompetentních orgán� (ministerstva, inspekce atp.) se omezují

pouze na kontrolu a p�ípadnou represi jednotlivých spole�ností.

Nejv�tší m�rou však dopadá REACH na malé a st�ední podniky. Velké pr�myslové

koncerny si dokáží s implementací REACH n�jak poradit (bu� svépomocí nebo si najmou

n�jakou poradenskou firmu), ale malé a st�ední podniky nemají ani dostatek kvalifikovaných

pracovník� ani dostatek finan�ních prost�edk�, ba dokonce ani dostatek informací o tom, co

vlastn� REACH je a jak se s novou chemickou legislativou vypo�ádat. Již p�íprava a odeslání

dokumentace nutné k p�edb�žné registraci byla pro mnoho z nich velkým o�íškem a tak není

divu, že nejvíce subjekt� p�edb�žn� registrovalo až v posledním m�síci lh�ty dané Na�ízením

REACH [21]. Te� tyto spole�nosti musí �elit komunikaci v pre-SIEF a SIEF a také v rámci

dodavatelsko-odb�ratelského �et�zce. I pro naši referen�ní látku ethanol to znamená �tení

n�kolika odborných e-mail� v anglickém jazyce týdn� a do budoucna ješt� zpracování

podklad� pro vytvo�ení expozi�ních scéná�� a CSR, p�ípadn� komunikace p�es n�jaký sdílený

webový formulá�.

Situaci také komplikuje fakt, že v�tšina spole�ností p�edb�žn� registrovala více látek a

tedy musí sledovat více fór pro vým�nu informací o látkách.

Chybí také zkušení odborníci – a� už toxikologové nebo výkonní pracovníci pov��ení

implementací REACH – v �eské republice je pouze 20 – 30 lidí, kte�í o implementaci

REACH opravdu n�co v�dí a dovedou ji ve svých spole�nostech provést.
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V p�ípad� potíží �i problém� se tedy v podstat� není na koho v �eské republice obrátit

– helpdesk pro REACH z�ízený v instituci Cenia Ministerstvem životního prost�edí není

schopen odpovídat na sofistikovan�jší otázky a tak nezbývá, než se obrátit p�ímo na helpdesk

ECHA; je t�eba ale po�ítat s delší odpov�dní lh�tou, zvlášt�, když pošleme dotaz v �eském

jazyce (na což samoz�ejm� má každý právo zajišt�né Smlouvou [16]). Našt�stí funguje aspo�

oborové sdružení Svaz chemického pr�myslu, které sice odpov�d�t v�tšinou neumí, ale je

schopné zprost�edkovat kontakt na odborníka z dané oblasti, který se problematice REACH

v�nuje. Podobn� se snaží pomáhat i Ministerstvo pr�myslu a obchodu.

Doufejme tedy, že proces registrace, povolování a omezování chemických látek bude

zvládnutý dob�e a proklamované benefity se projeví co nejd�íve.



- 26 -

Literatura

1) Ú�ední v�stník EU.

<http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280:CS:PDF> [cit.

2009-06-06]

2) Ú�ední v�stník EU.

<http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:CS:PDF> [cit.

2009-06-06]

3) Ú�ední v�stník EU .

<http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:CS:PDF> [cit.

2009-06-06]

4) Evropská Agentura pro chemické látky

<http://guidance.echa.europa.eu/about_reach_cs.htm> [cit. 2009-06-06]

5) Evropská Agentura pro chemické látky

<http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_en.htm?time=1243

428922> [cit. 2009-06-06]

6) Evropská Agentura pro chemické látky

<http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/data_sharing_en.pdf> [cit.

2009-06-06]

7) Evropská Agentura pro chemické látky

<http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/intermediates_en.htm?time=12

43429239> [cit. 2009-06-06]

8) Evropská Agentura pro chemické látky

<http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/polymers_en.htm?time=124342

9271> [cit. 2009-06-07]

9) Evropská Agentura pro chemické látky

<http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ppord_en.htm?time=12434294

27> [cit. 2009-06-06]



- 27 -

10) Evropská Agentura pro chemické látky

<http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/articles_en.htm?time=1243429

630> [cit. 2009-06-06]

11) Evropská Agentura pro chemické látky

<http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_cs.htm?time=1243429664>

[cit. 2009-06-06]

12) Zákon �íslo 356/2003 o chemických látkách a p�ípravcích ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

13) IUCLID5  <http://www.iuclid.eu/index.php?fuseaction=home.project> [cit. 2009-06-06]

14) Cefic publications. <http://cefic.org/Files/Publications/Invitation_4_digits_0309.doc> [cit.

2009-06-09]

15) Cefic homepage. <www.cefic.be> [cit. 2009-06-09]

16) Smlouva o fungování Evropské Unie. Konsolidované zn�ní. Online.

<http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF> [cit.

2009-06-08]

17) Evropská Agentura pro chemické látky

<http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.htm?time=124

3505942> [cit. 2009-06-06]

18) Evropská Agentura pro chemické látky

<http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.h

tm?time=1243506068> [cit. 2009-06-06]

19) Evropská Agentura pro chemické látky

<http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/iuclid_en.htm?time=12435063

68> [cit. 2009-06-06]

20) Zákon �íslo 156/1998 ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, paragraf 4

21) ECHA news letter <http://echa.europa.eu/doc/press/pr_08_59_publication_pre-

registered_substances_list_20081219.pdf> [cit. 2009-06-08]

22) <http://www.iuclid.eu/index.php?fuseaction=home.news&type=public> [cit. 2009-06-08]

23) ECHA news letter

<http://echa.europa.eu/doc/press/pr_08_20_bulk_pre_reg_20080722.pdf> [cit. 2009-06-

06]

24) REACH Industry Preparation letter No 5, Cefic. B�ezen 2007. Dostupné p�es

www.cefic.be



- 28 -

25) REACH Industry Preparation letter No 6, Cefic. �erven 2007. Dostupné p�es

www.cefic.be

26) REACH Industry Preparation letter No 7, Cefic. Listopad 2007. Dostupné p�es

www.cefic.be

27) Soukromá konverzace Jan Mervart

28) Presentace ze druhého setkání ECHA s ve�ejností  prsentace.

<http://echa.europa.eu/doc/press/events/stks_day_20090525/2nd_stk_day_completeness_

check.pdf> [cit. 2009-06-06]

29) Kurz �eské koruny v��i euru dne 3.6.2009. 1EUR = 26,82 K�. Hospodá�ské noviny.

<http://finweb.ihned.cz/index.php?p=006G00> [cit. 2009-06-03]

30) Seznam p�edb�žn� registrovaných látek. http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-

registered-sub.aspx [cit. 2009-06-06]

31) Tisková zpráva ECHA

<http://echa.europa.eu/doc/press/pr_09_05_enforcement_project_forum%20_20090430.p

df> [cit. 2009-06-06]

32) Data Sumbission Manual 5: How to complete a Technical dossier for registrations and

PPORD notifications  manuál

<http://echa.europa.eu/doc/reachit/compl_tech_dossier_manual.pdf> [cit. 2009-06-06]

33) Data Sumbission Manual 8: Business Rules validation  manuál

<http://echa.europa.eu/doc/reachit/reachit_data_submission_manual_8_business_rules_va

lidation_20090417.pdf> [cit. 2009-06-06]



- 29 -

P�íloha I – stru�ný náhled na Bezpe�nostní list podle Na�ízení 1907/2006



- 30 -

P�íloha II – Cefic do and do not



- 31 -



- 32 -

P�íloha III – Šablona pro Analýzu chyb�jících dat (Data gap analysis)



EC number: 200-578-6 CHEMICAL SAFETY REPORT CAS number: 64-17-5

33-

P�íloha IV – Zpráva o chemické bezpe�nosti (CSR) - náhled

CHEMICAL SAFETY REPORT

Substance Name: ethanol

EC Number: 200-578-6

CAS Number: 64-17-5

Registrant's Identity: Preol a. s.
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Part A
1. SUMMARY OF RISK MANAGEMENT MEASURES

2. DECLARATION THAT RISK MANAGEMENT
MEASURES ARE IMPLEMENTED

3. DECLARATION THAT RISK MANAGEMENT
MEASURES ARE COMMUNICATED

Part B
1. IDENTITY OF THE SUBSTANCE AND PHYSICAL
AND CHEMICAL PROPERTIES

1.1. Name and other identifiers of the substance

The substance ethanol is a mono constituent substance (origin: organic) having the following characteristics and
physical–chemical properties (see the IUCLID dataset for further details).

Table 1. Substance identity

EC number: 200-578-6
EC name: ethanol
CAS number (EC inventory): 64-17-5
IUPAC name: ethanol
Molecular formula: C2H6O
Molecular weight range: 46.0684

Structural formula:

Remarks:

1.2. Composition of the substance

Table 2. Constituents

Constituent Typical concentration Concentration range Remarks
ethanol

EC no.: 200-578-6

>= 99.9 % (w/w) >= 99.0 — <= 100.0 %
(w/w)
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1.3. Physico-chemical properties

Table 3. Overview of physico-chemical properties

Property Value Remarks

2. MANUFACTURE AND USES

2.1. Manufacture

2.2. Identified uses

Table 4. Description of identified uses

Identified use Process category
(PROC)

Preparation
Category (PC)

Sector of Use (SU) Article category (AC)

2.3. Uses advised against

3. CLASSIFICATION AND LABELLING

3.1. Classification and labelling in Annex I of Directive 67/548/EEC

3.2. Self classification(s)

3.3. Other classification(s)

4. ENVIRONMENTAL FATE PROPERTIES

4.1. Degradation

4.1.1. Abiotic degradation

4.1.1.1. Hydrolysis

4.1.1.2. Phototransformation/photolysis

4.1.1.2.1. Phototransformation in air
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4.1.1.2.2. Phototransformation in water

4.1.1.2.3. Phototransformation in soil

4.1.2. Biodegradation

4.1.2.1. Biodegradation in water

4.1.2.1.1. Estimated data

4.1.2.1.2. Screening tests

4.1.2.1.3. Simulation tests (water and sediments)

4.1.2.1.4. Summary and discussion of biodegradation in water and sediment

Discussion (screening testing)

Discussion (simulation testing)

4.1.2.2. Biodegradation in soil

4.1.3. Summary and discussion of degradation

Abiotic degradation

Biotic degradation

>>>NOTE (please delete this instruction): The following summary table should be completed manually
based on the available database. See ECHA Guidance on information requirements and chemical safety
assessment, Chapter R.16.4.4. <<<

Table 5. Degradation rates

Degradation rate in water:
Degradation rate in sediment:
Degradation rate in soil:
Degradation rate in air:

4.2. Environmental distribution

4.2.1. Adsorption/desorption

4.2.2. Volatilisation
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4.2.3. Distribution modelling

4.2.4. Summary and discussion of environmental distribution

4.3. Bioaccumulation

4.3.1. Aquatic bioaccumulation

4.3.2. Terrestrial bioaccumulation

4.3.3. Summary and discussion of bioaccumulation

Aquatic bioaccumulation

Terrestrial bioaccumulation

4.4. Secondary poisoning

5. HUMAN HEALTH HAZARD ASSESSMENT

5.1. Toxicokinetics (absorption, metabolism, distribution and
elimination)

5.1.1. Non-human information

5.1.2. Human information

5.1.3. Summary and discussion of toxicokinetics

5.2. Acute toxicity

5.2.1. Non-human information

5.2.1.1. Acute toxicity: oral

5.2.1.2. Acute toxicity: inhalation
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5.2.1.3. Acute toxicity: dermal

5.2.1.4. Acute toxicity: other routes

5.2.2. Human information

5.2.3. Summary and discussion of acute toxicity

5.3. Irritation

5.3.1. Skin

5.3.1.1. Non-human information

5.3.1.2. Human information

5.3.2. Eye

5.3.2.1. Non-human information

5.3.2.2. Human information

5.3.3. Respiratory tract

5.3.3.1. Non-human information

5.3.3.2. Human information

5.3.4. Summary and discussion of irritation

5.4. Corrosivity

5.4.1. Non-human information

5.4.2. Human information
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5.4.3. Summary and discussion of corrosion

5.5. Sensitisation

5.5.1. Skin

5.5.1.1. Non-human information

5.5.1.2. Human information

5.5.2. Respiratory system

5.5.2.1. Non-human information

5.5.2.2. Human information

5.5.3. Summary and discussion of sensitisation

Skin sensitisation

Respiratory sensitisation

5.6. Repeated dose toxicity

5.6.1. Non-human information

5.6.1.1. Repeated dose toxicity: oral

5.6.1.2. Repeated dose toxicity: inhalation

5.6.1.3. Repeated dose toxicity: dermal

5.6.1.4. Repeated dose toxicity: other routes

5.6.2. Human information

5.6.3. Summary and discussion of repeated dose toxicity
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5.7. Mutagenicity

5.7.1. Non-human information

5.7.1.1. In vitro data

5.7.1.2. In vivo data

5.7.2. Human information

5.7.3. Summary and discussion of mutagenicity

5.8. Carcinogenicity

5.8.1. Non-human information

5.8.1.1. Carcinogenicity: oral

5.8.1.2. Carcinogenicity: inhalation

5.8.1.3. Carcinogenicity: dermal

5.8.1.4. Carcinogenicity: other routes

5.8.2. Human information

5.8.3. Summary and discussion of carcinogenicity

5.9. Toxicity for reproduction

5.9.1. Effects on fertility

5.9.1.1. Non-human information

5.9.1.2. Human information
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5.9.2. Developmental toxicity

5.9.2.1. Non-human information

5.9.2.2. Human information

5.9.3. Summary and discussion of reproductive toxicity

Effects on fertility

Developmental toxicity

5.10. Other effects

5.10.1. Non-human information

5.10.1.1. Neurotoxicity

5.10.1.2. Immunotoxicity

5.10.1.3. Specific investigations: other studies

5.10.2. Human information

5.10.3. Summary and discussion of specific investigations

Neurotoxicity

Immunotoxicity

5.11. Derivation of DNEL(s) / DMEL(s)

>>>NOTE (please delete this instruction): The tables in section 5.11.1 and 5.11.2 should be completed
manually based on the available data. See ECHA Guidance on information requirements and chemical
safety assessment, Chapter R.8. <<<

5.11.1. Overview of typical dose descriptors for all endpoints

Table 6. Available dose-descriptor(s) per endpoint for a certain substance as a result of its hazard
assessment
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Quantitative dose
descriptor1

(appropriate unit) or
qualitative
assessment

Endpoint

LocalSystemic

Associated relevant effect2 Remarks on study3

Acute toxicity6oral
 dermal
 inhalation
Irritation /
Corrosivityskin

 NA7

 eye  NA
 resp. tract  NA
Sensitisationskin  NA
 resp. tract  NA
Repeated dose
toxicity (sub-acute /
sub-chronic /
chronic)oral
 dermal
 inhalation
Mutagenicityin vitro
 in vivo
Carcinogenicityoral
 dermal
 inhalation
Reproductive
toxicity8 fertility
impairmentoral

NA

 dermal NA
 inhalation NA
Reproductive toxicity
(developmental
tox.)oral

NA

 dermal NA
 inhalation NA

1 NOAEL (NOAEC), LOAEL, T25, BMD(L)10 or any other dose descriptor; indicate whether this concerns a no
or lowest observed effect level etc.

2 In this column the relevant effect for which the dose descriptor is determined is provided.

3 This column is for indicating whether data were available, whether the substance is classified for this endpoint,
for shortly describing specifics of the study (e. g. 28-d gavage rat, 5 d/wk or 2-gen diet rat, 7 d/wk), and for
indicating (additional) uncertainty in available data.

4 Local exposure: units are mg/m3 for inhalation, and mg/cm² or ppm for dermal exposure.

5 Systemic: units are mg/m3 for inhalation, and mg/kg bw/day for oral and dermal exposure.

6 In general, sublethal toxicity is a more rational starting point for acute toxicity than mortality data; information
on acute toxicity may also be derived from e. g. repeated dose toxicity studies or reproductive toxicity studies.

7 Not Applicable

8 These repeated exposure studies may also show relevant acute effects of the test substance; these should be
accounted for under the endpoint acute toxicity.

5.11.2. Correction of dose descriptors if needed (for example route-to-route
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extrapolation), application of assessment factors and derivation of the endpoint specific
DN(M)EL

Table 7. Corrected dose descriptor(s) per endpoint and endpoint-specific DNEL(s)/DMEL(s) for the
relevant exposure pattern1

Most relevant
quantitative dose

descriptor2

(appropriate unit)

Corrected dose
descriptor

(appropriate unit)

Overall
AF

applied

Endpoint-specific
DNEL/DMEL

(appropriate unit)

Endpoint

Local3Systemic4 LocalSystemic LocalSystemic
Acute toxicityoral
 dermal
 inhalation
Irritation / Corrosivityskin  NA5  NA  NA
 eye  NA  NA  NA
 resp. tract  NA  NA  NA
Sensitisationskin  NA  NA  NA
 resp. tract  NA  NA  NA
Repeated dose toxicity (sub-
acute / sub-chronic / chronic)oral
 dermal
 inhalation
Mutagenicityin vitro
 in vivo
Carcinogenicityoral
 dermal
 inhalation
Reproductive toxicity8 fertility
impairmentoral

NA NA NA

 dermal NA NA NA
 inhalation NA NA NA
Reproductive toxicity
(developmental tox.)oral

NA NA NA

 dermal NA NA NA
 inhalation NA NA NA

1 Repeat as appropriate for the different populations (workers/general population and eventually specific
sensitive population).

2 NOAEL (NOAEC), LOAEL, T25, BMD10 etc or any other dose descriptor; indicate whether this concerns a
no or lowest observed effect level etc.

3 Local exposure: units are mg/m3 for inhalation, and mg/cm2 or ppm for dermal exposure.

4 Systemic: units are mg/m3 for inhalation, and mg/kg bw/day for oral and dermal exposure.

5 Not Applicable

5.11.3. Selection of the critical DNEL(s)/DMEL(s) and/or qualitative/semi-quantitative
descriptor for critical health effects

6. HUMAN HEALTH HAZARD ASSESSMENT OF
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PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES

6.1. Explosivity

6.2. Flammability

6.3. Oxidising potential

7. ENVIRONMENTAL HAZARD ASSESSMENT

7.1. Aquatic compartment (including sediment)

7.1.1. Toxicity test results

7.1.1.1. Fish

7.1.1.1.1. Short-term toxicity to fish

7.1.1.1.2. Long-term toxicity to fish

7.1.1.2. Aquatic invertebrates

7.1.1.2.1. Short-term toxicity to aquatic invertebrates

7.1.1.2.2. Long-term toxicity to aquatic invertebrates

7.1.1.3. Algae and aquatic plants

7.1.1.4. Sediment organisms

7.1.1.5. Other aquatic organisms

7.1.2. Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC)

7.1.2.1. PNEC water

7.1.2.2. PNEC sediment
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7.2. Terrestrial compartment

7.2.1. Toxicity test results

7.2.1.1. Toxicity to soil macro-organisms

7.2.1.2. Toxicity to terrestrial plants

7.2.1.3. Toxicity to soil micro-organisms

7.2.1.4. Toxicity to other terrestrial organisms

7.2.2. Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC soil)

7.3. Atmospheric compartment

7.4. Microbiological activity in sewage treatment systems

7.4.1. Toxicity to aquatic micro-organisms

7.4.2. PNEC for sewage treatment plant

7.5. Non compartment specific effects relevant for the food chain
(secondary poisoning)

7.5.1. Toxicity to birds

7.5.2. Toxicity to mammals

7.5.3. Calculation of PNECoral (secondary poisoning)

7.6. Conclusion on the environmental classification and labelling

8. PBT AND VPVB ASSESSMENT
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8.1. Assessment of PBT/vPvB Properties - Comparison with the Criteria
of Annex XIII

8.1.1. Persistence Assessment

8.1.2. Bioaccumulation Assessment

8.1.3. Toxicity Assessment

8.1.4. Summary and overall Conclusions on PBT or vPvB Properties

8.2. Emission Characterisation

9. EXPOSURE ASSESSMENT

9.1. (Title of Exposure scenario 1)

9.1.1. Exposure scenario

9.1.2. Exposure estimation

9.1.2.1. Workers exposure

9.1.2.2. Consumer exposure

9.1.2.3. Indirect exposure of humans via the environment (oral)

9.1.2.4. Environmental exposure

9.1.2.4.1. Environmental releases
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9.1.2.4.2. Exposure concentration in sewage treatment plants (STP)

9.1.2.4.3. Exposure concentration in aquatic pelagic compartment

9.1.2.4.4. Exposure concentration in sediments

9.1.2.4.5. Exposure concentrations in soil and groundwater

9.1.2.4.6. Atmospheric compartment

9.1.2.4.7. Exposure concentration relevant for the food chain (Secondary poisoning)

9.2. (Title of Exposure scenario 2)

9.2.1. Exposure scenario

9.2.2. Exposure estimation

9.3. Regional exposure concentrations

10. RISK CHARACTERISATION

10.1. (Title of exposure scenario 1)

10.1.1. Human health

10.1.1.1. Workers

10.1.1.2. Consumers
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10.1.1.3. Indirect exposure of humans via the environment

10.1.2. Environment

10.1.2.1. Aquatic compartment (including sediment and secondary poisoning)

10.1.2.2. Terrestrial compartment (including secondary poisoning)

10.1.2.3. Atmospheric compartment

10.1.2.4. Microbiological activity in sewage treatment systems

10.2. (Title of exposure scenario 2)

10.3. Overall exposure (combined for all relevant emission/release
sources)

10.3.1. Human health (combined for all exposure routes)

10.3.2. Environment (combined for all emission sources)
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