REACH a odpady
Kedy registrovať?

• Nariadenie 1907/2006 REACH, čl.2 ods.7d
látky ako také alebo látky v prípravkoch alebo vo výrobkoch,
ktoré boli registrované v súlade s hlavou II a ktoré sú
regenerované v Spoločenstve, ak:
(i) látka, ktorá je výsledkom procesu regenerácie je
rovnaká ako látka, ktorá sa zaregistrovala v súlade s
hlavou II
• Usmernenie k registrácii článok 1.6.3.4 a 1.6.4.5
• Usmernenie k odpadom a k regenerovaným látkam

Definícia odpadu
- vymedzená v rámcovej smernici o odpadoch 2006/12/ES
(uplatňuje sa aj na REACH).

Odpad je akákoľvek látka alebo predmet, ktorého
sa držiteľ zbavuje, chce zbaviť alebo je
povinný sa zbaviť.
Môže to byť:
• domový odpad (napr. noviny, odevy, plechovky, fľaše)
• odpad od profesionálnych užívateľov
• odpad z priemyslu (napr.pneumatiky,troska,kovy,plasty)

Odpad prestáva byť odpadom
(podľa rámcovej smernice o odpadoch):
ak prejde činnosťou regenerácie a spĺňa osobitné
kritériá:
a) látka alebo predmet sa bežne používa na špecifické účely;
b) pre túto látku alebo predmet existuje trh alebo je po nich
dopyt;
c) látka alebo predmet spĺňa technické požiadavky na
špecifické účely a spĺňa existujúce právne predpisy a
normy vzťahujúce sa na výrobky; a
d) použitie látky alebo predmetu nepovedie k celkovým
nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo na
zdravie ľudí.

Nariadenie REACH
Nariadenie REACH nevyníma odpad spod
pôsobnosti svojich ustanovení, objasňuje
však, že
odpad nie je látka, zmes ani výrobok
v zmysle REACH
Je tomu tak preto, že pokiaľ sa držiteľ zbavuje, chce
zbaviť alebo je povinný sa zbaviť nejakej veci, táto vec
stráca svoje postavenie látky, zmesi alebo výrobku.

Odpad v rámci REACH
Spracovanie odpadu:
• nie je následným použitím
• spracovatelia odpadu nedostanú karty
bezpečnostných údajov
Nespadajú pod pôsobnosť REACH:
• rezíduá zo spracovania odpadu ktoré sa zneškodňujú
(napr. skládkovaním),

Spadajú pod pôsobnosť REACH:
• rezíduá, ktoré sa regenerujú (sú akékoľvek iné látky
alebo zmesi)

Odpad v rámci REACH
Ak po zhodnotení odpadu vzniká iná látka, zmes alebo
výrobok - predpisy REACH sa budú uplatňovať tak, ako
na každú inú látku, zmes alebo výrobok vyrobený,
vytvorený v EÚ alebo dovezený do EÚ.
V osobitných prípadoch, keď je látka, ktorá sa zhodnotí,
tá istá ako látka, ktorá sa už registrovala, možno uplatniť
vyňatie z povinnosti registrácie.

Je regenerácia výrobný proces
podľa REACH?
V záujme jednotnosti prístupu:
• všetky formy regenerácie vrátane
mechanického spracovania sa považujú za
výrobný proces
• vždy keď po realizovaní jednej alebo viacerých
fáz regenerácie majú za následok vytvorenie
jednej alebo niekoľkých látok ako takých
alebo látok v zmesi či vo výrobku, ktoré
prestali byť odpadom.

Už registrovaná recyklovaná
alebo zhodnotená látka
V nariadení REACH sú z registrácie vyňaté látky, ktoré
sa zhodnocujú v Spoločenstve za predpokladu, že je
splnený rad podmienok.
Recyklácia je formou zhodnotenia, a preto sa na ňu
vzťahuje táto výnimka.
„Zhodnotenie“ je definované v právnych predpisoch EÚ
ako akákoľvek z činností, ktoré sú uvedené v prílohe IIB
rámcovej smernice o odpadoch 2008/98/ES:

R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
R2 Spätné získavanie/regenerácia rozpúšťadiel
R3 Recyklácia/spracovanie organických látok, ktoré nie sú používané ako
rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických procesov)
R4 Recyklácia/spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5 Recyklácia/spätné získavanie ostatných anorganických látok
R6 Regenerácia kyselín a zásad
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní
znečistenia
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10 Úprava pôdy na účel využitia v poľnohospodárstve alebo zlepšenia
životného prostredia
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach uvedených v bodoch
R1 až R10
R12 Úprava odpadov, ktoré sú zhodnocované spôsobmi uvedenými
uvedených v bodoch R1 ažR11
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12
(okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

Zhodnotený materiál
Zhodnotený materiál bude spadať len do
pôsobnosti nariadenia REACH keď odpad,
z ktorého pochádza, spĺňa kritériá stavu
konca odpadu a ako taký už nie je
odpadom.

V nariadení REACH sú
ustanovené tieto podmienky, ktoré
treba dodržať, aby sa mohlo
využiť vyňatie z registrácie

Podmienka 1: Registrácia
Tá istá látka musí byť registrovaná.


ak z nejakého dôvodu tá istá látka nebola registrovaná v štádiu
výroby ani v štádiu dovozu, zhodnotená látka sa po zhodnotení
musí pred novým použitím registrovať

Právny subjekt vykonávajúci zhodnotenie by mal
preveriť:
 či sa na zhodnotenú látku vzťahuje výnimka z
registrácie
 či látka bola registrovaná (zdroj SIEF, internetová
stránka ECHA, kontakt s dovozcami, výrobcami)

Podmienka 2: Totožnosť látky
Látka musí byť tá istá, t. j. musí mať tú istú
chemickú identitu a vlastnosti ako už
registrovaná látka.
• ak sa počas zhodnotenia zmenila samotná látka
a zmenená látka nie je registrovaná, potom sa
musí registrovať zhodnotená látka
• skutočnosť, že ide o tú istú látku, sa musí
posúdiť v súlade s Usmernením pre
identifikáciu látok.

Podmienka 3: Dostupné informácie
Právny subjekt, ktorý zhodnotenie vykonal, si musí zabezpečiť
dostupné informácie o registrovanej látke a tieto informácie musia
spĺňať predpisy o poskytovaní informácií v dodávateľskom reťazci.

Musí získať aspoň jednu z týchto informácií:
• kartu bezpečnostných údajov pre registrovanú látku (podľa
článku 31)
• iné informácie postačujúce na to, aby užívatelia mohli prijať
ochranné opatrenia, ako sa vyžaduje v súvislosti s
registrovanou látkou podľa článku 31 ods. 4
• registračné číslo, ak je k dispozícii,
• postavenie v súlade s autorizáciou,
• informácie o prípadných platných obmedzeniach
• informácie potrebné na identifikáciu a uplatnenie príslušných
opatrení manažmentu rizika vyžadované podľa článku 32 ods.1

Informácie pre užívateľov
regenerovaných látok
Spoločnostiam vykonávajúcim činnosti zamerané na zhodnotenie, ktoré
chcú využiť túto výnimku, sa odporúča:
• aby sa postarali dostatok informácií o registrovanej látke, ktoré boli zhromaždené v
záujme dosiahnutia súladu s nariadením REACH
• aby recyklujúci subjekt látku pred-registroval (ak recyklovaná látka je zavedenou
látkou)
Užívateľom regenerovaných látok je potrebné sprístupniť informácie:
• Zloženie látky (rozdiel v nečistotách vedúci k rozdielnym nebezpečným
vlastnostiam regenerovanej a registrovanej látky)
• Karta bezpečnostných údajov (pre registrovanú látku aj pre látku vo výnimke)
• Klasifikáciu/nebezpečenstvo regenerovanej látky
• Registračné číslo
• O použití regenerovanej látky
• Expozičný scenár
• Informácie o obmedzeniach
• Informácie o prítomnosti látky v zozname kandidátskych látok resp. o
povinnosti autorizácie

Ďakujem za pozornosť

