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REACH 

Langenthal, červen 2008 
 
 
Vážený zákazníku, 
 
odvoláváme se na Váš dotaz ohledně nařízení (ES) č. 1907/2006 (tzv. „REACH“), které je 
novou součástí evropské legislativy týkající se chemikálií. 
 
Námi vyráběná maziva (tzn. přípravky ve smyslu tohoto nařízení) jsou složena z velkého 
počtu chemikálií (látek) a směsí látek, které  my odebíráme od různých dodavatelů. Tito 
dodavatelé zase nakupují své látky a přípravky od jiných svých dodavatelů atd. Nacházíme 
se proto v řetězci dodavatelů mezi zákazníkem, tedy Vámi, a různými dodavateli. Povinnost 
zaregistrovat látky má tedy původní dodavatel (výrobce) popř. dovozce dané látky, tzn. 
zpravidla ne my. Jsme však s našimi dodavateli ve spojení, abychom nadále zaručili 
použitelnost našich surovin. 
 
Nařízení (ES) č. 1907/2006 vyžaduje, aby látky (chemikálie), jež jsou v současné době na 
trhu, byly 12 až 18 měsíců po nabytí platnosti 1. června 2007 (tzn. od června 2008 do 
listopadu 2008) předběžně zaregistrovány u centrálního registru chemikálií v Helsinkách, 
pokud mají být i po 1. prosinci 2008 nadále na trhu. Předběžná registrace vyžaduje pouze 
uvedení názvu látky a výrobce, je tedy poměrně jednoduchá a stěží spojena s náklady. Lze 
očekávat, že prakticky všechny látky, které se v současné době nachází na trhu, jsou 
prostřednictvím výrobců / dovozců předběžně registrovány a tím v příštích letech dále 
použitelné. Seznam předběžně registrovaných látek bude pravděpodobně zveřejněn v lednu 
2009. 
 
V následujících letech mají být potom látky s předběžnou registrací registrovány, podle 
vyráběného / dováženého množství 3,5 až 11 let poté, co nařízení nabylo platnosti. Teprve 
tato registrace je spojena s náklady. Pokud výrobce / dovozce během daných lhůt neprovede 
registraci, musí být látka stažena z trhu. Většina dodavatelů se v současné době ještě 
nevyjadřuje k tomu, zda jsou jejich látky registrovány, z čehož je ale třeba vycházet (až na 
několik málo látek s malým objemem nízké komerční hodnoty). Neočekáváme proto, že 
dojde k výrazným změnám použitelnosti maziv. Pokud by došlo v několika letech k menším 
změnám našich maziv, které by byly způsobeny odpadnutím několika málo surovin, budeme 
Vás včas informovat. 
 
Jakmile budou k dispozici první soubory registrací od našich dodavatelů (nejdříve 2010), 
rozšíříme naše bezpečnostní listy dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a tyto potom budou 
obsahovat v daném případě zprávu o bezpečnosti látky (rozšířený bezpečnostní list „eSDB“). 
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