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Uživatelům chemických látek: dbejte na to, 
aby vaši dodavatelé zaregistrovali vaše látky 
včas 

Základem pro bezpečné používání chemických látek na vašem pracovišti jsou 
pokyny, které dostanete od svých dodavatelů. Ujistěte se, že látky, které jsou 
pro vaše podnikání zásadní, budou zaregistrovány nejpozději do 31. května 
2018 a že se registrace bude vztahovat i na vaše způsoby použití. 

Helsinky, 13. června 2016 – Agentura ECHA vyzývá podniky, aby se ujistily, že látky 
vyráběné v malém objemu, které jsou pro provoz podniku důležité, jejich výrobci či dovozci 
zaregistrují nejpozději do termínu pro registraci stanoveného nařízením REACH na 31. května 
2018. 

Geert Dancet, výkonný ředitel agentury ECHA, k tomu uvádí: „Následní uživatelé chemických 
látek mají v rámci nařízení REACH zásadní úlohu a měli by od svých dodavatelů vyžadovat 
záruku, že veškeré nezbytné látky budou zaregistrovány včas. Umožní to předejít přerušení 
dodávek." 

Podle nařízení REACH mají následní uživatelé právo informovat dodavatele o svém konkrétním 
způsobu použití látky. „To, že žadatelé o registraci při hodnocení berou v úvahu informace o 
použití látky získané od následných uživatelů, pomáhá zajistit, že tito uživatelé obdrží pokyny, 
které je možno přímo použít, a že bezpečnostní listy a scénáře expozice týkající se jednotlivých 
použití jsou srozumitelnější a snáze proveditelné“, dodává Geert Dancet. 

Nejúčinněji žadatelům o registraci předávají informace odvětvové organizace. Mnohé z nich 
vytváří mapy použití, které popisují typické způsoby použití látek v jejich odvětví. Mapy použití 
objasňují jednotlivé způsoby a podmínky použití pomocí harmonizovaných šablon, na kterých 
se průmysloví partneři dohodnou. Pokud jste následný uživatel, obraťte se na svou odvětvovou 
organizaci a informujte se, zda vytváří odvětvovou mapu použití, která zahrnuje i vaše použití. 
Pokud máte specializovaná použití, o kterých potřebujete informovat přímo žadatele o 
registraci, můžete k tomu rovněž využít tyto formuláře. Odvětvové organizace, které se na 
této činnosti zatím nepodílí, se mohou pro bližší informace obrátit na agenturu ECHA. 
 
Souvislosti 
Nejzazší termín pro registraci podle nařízení REACH 31. května 2018 se vztahuje na látky, 
které se vyrábí či dováží v malých objemech, a sice 1–100 tun ročně. Výrobci a dovozci již 
začali s přípravami na registraci. 
 



Průmyslové svazy následných uživatelů vytváří „mapy použití“, které charakterizují způsoby a 
podmínky použití typické pro příslušné odvětví, vyplněním schválených šablon. Tyto šablony 
budou k dispozici na webových stránkách agentury ECHA. Dochází tak k harmonizaci předávání 
informací žadatelům o registraci a zajistí se, že tato komunikace bude probíhat účinně v rámci 
celého odvětví. 

Webové stránky agentury ECHA pro následné uživatele poskytují uživatelům chemických látek 
rozsáhlou podporu, a to z velké části ve 23 jazycích. Jako jednotné kontaktní místo, které 
podnikům umožňuje provést registraci, slouží webové stránky agentury REACH 2018 a 
informace o všech látkách, které již byly zaregistrovány, jsou obsaženy v databázi chemických 
látek. 
 
 
Další informace 

Webové stránky pro následné uživatele 
http://echa.europa.eu/cs/regulations/reach/downstream-users 

REACH 2018 a následní uživatelé 
http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users/other-issues-affecting-
downstream-users/registration-and-downstream-users 
 
Mapy použití 
http://echa.europa.eu/cs/csr-es-roadmap/use-maps 

Infografika o zlepšení komunikace týkající se bezpečného používání chemických látek: mapy 
použití a rozšířené bezpečnostní listy 
http://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/safe_use_chemicals_en.pdf 

Začínáme s právními předpisy EU týkajícími se chemických látek 
http://echa.europa.eu/cs/support/getting-started 

Stránka o MSP 
http://echa.europa.eu/cs/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes 

Webový seminář pro uživatele chemických látek dne 15. června 2016 
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/use-maps-
how-downstream-users-and-registrants-can-benefit 

Následní uživatelé na síti LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/users-of-chemicals 

 
Podkladové materiály pro sdělovací prostředky 
http://echa.europa.eu/cs/press/press-material/ 

 

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) je agenturou Evropské unie provádějící nařízení 
EU o chemických látkách. Agentura ECHA usiluje o bezpečné používání chemických látek, 
zlepšování ochrany lidského zdraví a životního prostředí a současně o posilování 
konkurenceschopnosti evropského průmyslu. http://echa.europa.eu/cs/ 
 


