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s obsahem CMR látek

Mirka Hornychová
Státní zdravotní ústav

Nařízení REACH
Nařízení (ES) č.1907/2006
55 novel a 11 oprav
Nejčastěji se mění přílohy
PŘÍLOHA XVII
OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ
NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, SMĚSÍ A
PŘEDMĚTŮ
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článek 67 REACH
látka samotná nebo obsažená ve směsi nebo v předmětu,
pro kterou příloha XVII obsahuje omezení - se nesmí
vyrábět, uvádět na trh ani používat, pokud nesplňuje
podmínky tohoto omezení
omezení nevztahují na skladování těchto látek, jejich
uchovávání, úpravu, plnění do zásobníků nebo přenos z
jednoho zásobníku do jiného pro účely vývozu, pokud
není výroba těchto látek zakázána
 látky navrhuje do přílohy XVII Komise nebo členské státy
 podklady pro zařazení látky do přílohy XVII připravuje
Agentura nebo členské státy
 o zařazení látky do přílohy XVII rozhodne Komise
 Prvních 58 záznamů v příloze je převzato ze směrnice
76/769/EHS tč. 72 záznamů
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1513
ze dne 10. října 2018,
kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek,
pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní,
mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR)
kategorie 1 A nebo 1B

listopad 2018

4

Z preambule
Určité látky CMR jsou přítomny v oděvech a souvisejících
doplňcích, jiných textilních výrobcích a obuvi, a to buď
jako nečistoty z výrobního procesu, nebo proto, že byly
přidány záměrně za účelem propůjčení zvláštních
vlastností.
Aby se expozice spotřebitelů minimalizovala, mělo by být
uvádění látek CMR v oděvech a souvisejících doplňcích
(včetně sportovního oblečení a tašek) nebo v obuvi pro
využití spotřebiteli na trh zakázáno, pokud jsou látky CMR
přítomny v koncentracích přesahujících určitou úroveň.
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72. Látky uvedené ve sloupci 1 tabulky v dodatku 12
Nesmí se uvádět na trh po 1. listopadu 2020 v jakémkoli z
těchto výrobků:
a) oděvy nebo související doplňky;
b) textilní výrobky jiné než oděvy, které za běžných nebo
rozumně předvídatelných podmínek používání přicházejí
do styku s lidskou kůží v takové míře, která je
srovnatelná s oděvy;
c) obuv; pokud jsou oděv, související doplňky, textilní
výrobky jiné než oděvy nebo obuv určeny pro použití
spotřebiteli a látka je přítomna v koncentraci (naměřené
v homogenním materiálu) stejné nebo vyšší, než je
koncentrace uvedená pro tuto látku v dodatku 12.
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72. Látky uvedené ve sloupci 1 tabulky v dodatku 12
nevztahuje se například na:
 oděvy, související doplňky nebo obuv nebo části oděvů,
souvisejících doplňků a obuvi, které jsou vyrobeny
výhradně z přírodní usně, kožešiny nebo kůže;
 netextilní zdrhovadla a netextilní dekorativní doplňky;
 obnošené oděvy, související doplňky, textilní výrobky jiné
než oděvy nebo obuv;
 koberce ode zdi ke zdi a textilní podlahové krytiny pro
použití v budovách, předložky a běhouny.
 oděvy nebo obuv OOPP , zdravotnické prostředky
 textilními výrobky na jedno použití
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Dodatek 12 nařízení REACH
omezené látky a maximální koncentrační limity podle hmotnosti
v homogenních materiálech
 látky uvedené v příloze XVII záznamu 28, 29, 30,
dodatky 1 až 6 (CMR kategorie 1A a 1B)
Nesmí se uvádět na trh nebo používat pro širokou veřejnost
 tj. příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008
Příklad

koncentrační
limit
 formaldehyd 605-001-00-5 50-00-0 200-001-8
75 mg/kg
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