
 

AKO OVPLYVNÍ NARIADENIE REACH OHĽADNE 
ŠESŤMOCNÉHO CHRÓMU VAŠU ANALÝZU CHSK?  
December 2015 
 
REACH je nariadenie (ES 1907/2006) Európskej únie, ktoré bolo prijaté pre zlepšenie ochrany 
ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať nebezpečné 
chemické látky. Nebezpečné chemické látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, SVHC) sú 
regulované časťou nariadenia REACH. SVHC – zahrnutej v Zozname látok podliehajúcich 
autorizácii – nemôžu byť uvedené na trh po určenom dátume zákazu, pokiaľ nie je udelená 
autorizácia pre ich špecifické použitie. Oddelením zodpovedným za REACH je Európska 
chemická agentúra (ECHA) v Helsinkách, Fínsku. 
 
 
Čo REACH znamená pre užívateľa kyvetových testov? 
Nariadenie REACH uvádza v článku 56 (3) výnimku pre použitie látok zo zoznamu SVHC vo 
vedeckom výskume a vývoji. Podľa oficiálnej odpovede ECHA Q&A (otázky a odpovede) 0585 
sa na použitie látok zo zoznamu SVHC u zákazníka vzťahuje táto výnimka za predpokladu, že 
spotreba je nižšia ako 1 tona za rok a že použitie prebieha v kontrolovaných podmienkach. 
Zákazníci môžu pokračovať v používaní kyvetových testov bez potreby autorizácie.  
 
Pre úplné podrobnosti prosím viď. (posledná návšteva 30. januára 2015):  

http://www.echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/0585 
 
 
REACH neovplyvní schopnosť spoločnosti Hach vyrábať a dodávať kyvetové testy  
Komisia EÚ naviac v decembri 2014 rozhodla (Q&A1030) že na prípravné kroky ako 
formulácia alebo výroba reagencií, ktorých koncové použitie je vyňate podľa článku 56 (3), sa 
tiež vzťahuje táto výnimka za predpokladu, že použitie prebieha v kontrolovaných 
podmienkach a v objeme nižšom ako 1 tona za rok.      
Toto znamená, že spoločnosť Hach bude schopná dodávať všetky kyvetové testy či 
reagencie v súčasnosti a aj po dátume zákazu (napr. pre dichróman draselný, používaný 
pre CHSK, 21. september 2017).    
 
Pre úplné podrobnosti prosím viď. (posledná návšteva 30. januára 2015): 
http://www.echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/1030 
 
Spoločnosť Hach si okrem toho vyžiadala aj potvrdenie výnimky z autorizácie od Nemeckej inštitúcie 
zodpovednej za REACH  BAUA v Dortmunde.  
 
 
 
Pokiaľ máte akékoľvek otázky, kontaktujte prosím pani Sabinu Kater (SDS@hach-lange.de) v oddelení HACH 
European Product Compliance.  
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