
Deza a evropské zákony
Při vstupu do Evropské 

unie se Česká republi-
ka zavázala, že přijme 
všechny její stávající 
i budoucí právní předpisy. 
Evropské zákony schvaluje 
Evropský parlament (736 
přímo volitelných zástup-
ců) a Rada EU (složená 
z předsedů vlád jednot-
livých členských zemí). 
Evropská komise tyto 
zákony navrhuje a dohlíží 
na jejich dodržování. Tyto 
zákony lze rozdělit na na-
řízení a směrnice. Nařízení 
platí ihned po zveřejnění 
ve Sbírce zákonů Evropské 
unie plošně ve všech člen-
ských zemích a nepodléhá 
schvalování národními 
parlamenty. Oproti tomu 
Směrnice obsahují rám-
cové požadavky a členské 
státy si je mohou do určité 
míry upravit podle národ-
ních zvyklostí.

Společnosti DEZA, 
a. s. se nejvíce týkají 
právní předpisy upravující 
výrobu a nakládání s che-
mickými látkami. Nejdů-
ležitější jsou tato nařízení: 
1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování 
a omezování chemických 
látek a o zřízení Evropské 
agentury pro chemické lát-
ky (REACH) a 1272/2008 
o klasifi kaci, označování 
a balení látek a směsí 
(CLP). Nařízení REACH 
vstoupilo v platnost dne 
1. června 2007, naří-
zení CLP v lednu 
2009.

Nařízení 
REACH obecně 
platí pro všechny 
chemické látky, nikoli 
pouze pro ty, které jsou 
používány v průmyslových 
postupech, ale rovněž 
v každodenním životě, na-
příklad v čisticích příprav-
cích, barvách a předmětech, 
jako jsou oděvy, nábytek 
a elektronická zařízení. Na-
řízení se proto týká většiny 
společností v rámci EU.

Aby toto všechno 
v pořádku fungovalo, byla 
založena Evropská agen-
tura pro chemické látky 
(ECHA), která dohlíží na 
plnění požadavků a vydá-
vá různé pokyny jak tyto 
požadavky splnit. Evrop-
ská agentura pro chemic-
ké látky sídlí ve Finsku 
v Helsinkách.

Jak nařízení 
REACH funguje

Nařízení REACH nově 
ukládá povinnost registro-
vat chemické látky vyrá-
běné v Evropské unii nebo 
do ní dovážené v množ-
ství větším než jedna tuna 
za rok. Nařízení REACH 
také stanovuje postu-
py pro shromažďování 
a hodno- cení údajů 

o vlastnostech a rizicích 
látek. Společnosti musí 
registrovat „své“ látky. 
Aby tak mohly učinit, 
musí spolupracovat s dal-
šími společnostmi, které 
registrují stejnou látku.

Evropská agentu-
ra pro chemické látky 
přijímá a hodnotí jednot-
livé žádosti o registraci 
z hlediska jejich soula-

du a členské státy EU 
hodnotí vybrané látky 
s cílem objasnit počáteční 
obavy ohledně lidského 
zdraví nebo životního 
prostředí. Kompetentní 
orgány a vědecké komise 
agentury ECHA zhodnotí, 
zda je možné řídit rizika 
související s látkami.

Tyto orgány mohou 
nebezpečné látky zakázat, 
pokud jsou jejich rizika 
neřiditelná. Mohou se 
rovněž rozhodnout omezit 
používání látky nebo je 
podrobit povolovacímu 
postupu.

Nařízení REACH 
ovlivňuje široké spek-

trum společností 
v mnoha 

odvět-
vích 

a dokonce 
i ty, u nichž by 

se nepředpokládala 
souvislost s chemickými 
látkami. Například sůl, 
cukr, líh nebo železo jsou 
také chemické látky.

Deza již zaregistrovala 
u ECHA 44 látek. V rámci 
EU bylo k 31. říjnu 2012 
zaregistrováno 4 734 
látek. Tyto látky zaregis-
trovalo celkem 27 684 
společností. Počet zaregis-
trovaných látek se zvyšuje 
každý den. Předpokládá 
se, že do roku 2018 bude 
zaregistrováno 10 až15 
tisíc látek.

Registrace látek není 
bohužel zadarmo. Deza již 
vynaložila v souvislosti 
s plněním požadavků vy-
plývajících z evropských 

zákonů více než 
50 milionů korun. Od-
haduje se, že celkové 
náklady na registraci látek 
v Evropské unii překroči-
ly 1 miliardu eur, tj. asi 25 
miliard korun, a předpo-
kládá se, že další zhruba 
2 miliardy eur společnosti 
utratí do roku 2018. Cel-
kem tedy společnosti za 
práce spojené s plněním 
požadav- ků podle 

REACH zaplatí kolem 
3 miliard eur, což je zhru-
ba 75 miliard korun.

Nařízení CLP

Nařízení CLP zajišťuje, 
aby nebezpečnost, kterou 
představují chemické látky, 
byla pracovníkům a spo-
třebitelům v Evropské unii 
jasně sdělována pomocí 

klasifi kace a označení che-
mických látek.

Před uvedením che-
mických látek na trh musí 
průmysl stanovit možná 
rizika takových látek a směsí 
pro lidské zdraví a životní 
prostředí a musí je klasifi -
kovat v souladu se zjištěnou 
nebezpečností. Nebezpečné 
chemické látky musí být též 
označeny podle standar-
dizovaného systému, aby 
pracovníci a spotřebitelé 
věděli o jejich účincích ještě 
před manipulací s nimi. 

Díky tomuto procesu je 
nebezpečnost chemických 
látek sdělována pomocí 
standardních vět a výstraž-

ných symbolů na štítcích 
a v bezpečnostních 

listech. Tento 
způsob klasifi kace 

a označování che-
mických látek vychází 

z globálně harmonizova-
ného systému Organizace 
spojených národů.  S těmito 
symboly se již nyní setkávají 
především řidiči na kamio-
nech, po roce 2015 nahradí 
stávající symboly i na pří-
pravcích prodávaných 
v drogeriích i jinde.

Je samozřejmé, že 
DEZA, a. s. splňuje poža-
davky těchto i dalších záko-
nů, jako je například zákon 
o emisních povolenkách, 
zákon o zamezení dvojímu 
užití či nový český chemic-
ký zákon. 

DEZA, a. s. se vždy staví 
čelem k ochraně zdraví lidí 
i životního prostředí.

www.deza.cz

Nový symbol pro 
hořlavou látku

Nový symbol pro látku nebezpeč-
nou pro životní prostředí


