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REACH je nařízení (EC 1907/2006) Evropské unie, jehož cílem je zlepšit ochranu lidského 
zdraví a životního prostředí před riziky, které mohou představovat nebezpečné chemické 
látky. Zdraví škodlivé chemikálie (“Látky vzbuzující mimořádné obavy”, SVHC) jsou 
regulovány částí nařízení REACH. Látky SVHC – zahrnuté v seznamu látek pro autorizaci – 
nemohou být uvedeny na trh nebo používány po konkrétním datu zákazu, pokud není 
udělena autorizace pro jejich specifické použití. Zodpovědné oddělení za REACH je Evropská 
agentura pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách ve Finsku. 
  
Co znamená REACH pro uživatele kyvetových testů? 
Nařízení REACH definuje v článku 56 (3) výjimku pro použití látek SVHC ve vědeckém 
výzkumu a vývoji (SRD). Podle oficiální odpovědi ECHA Q&A 0585 se na použití látek SVHC u 
zákazníka vztahuje tato výjimka, pokud je spotřeba menší jak 1 tuna za rok a použití probíhá 
v kontrolovaných podmínkách.   
Zákazníci mohou pokračovat v používání kyvetových testů bez požadované autorizace.  
 
Pro úplné informace prosím vizte (poslední návštěva 30. ledna 2015): 
http://www.echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/0585 
 
 
REACH neovlivní schopnost společnosti Hach vyrábět a dodávat kyvetové testy  
V prosinci 2014 komise EU dodatečně rozhodla (Q&A1030), že na přípravné kroky jako 
vyvíjení nebo výroba reagencií, na jejichž koncové použití se vztahuje výjimka podle článku 
56 (3), se rovněž vztahuje výjimka, pokud použití probíhá v kontrolovaných podmínkách a v 
objemu menším než 1 tuna za rok.   
To znamená, že společnost Hach bude schopna dodávat všechny kyvetové testy/reagencie 
nyní i po datu zákazu (např. pro dichroman draselný, používaný pro CHSK, 21. září 2017).  
 
Pro úplné informace prosím vizte (poslední návštěva 30. ledna 2015):  
http://www.echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/1030 
 
Navíc společnost Hach požádala také o potvrzení výjimky z autorizace u německé instituce 
zodpovědné za REACH BAUA v Dortmundu.  
 
 
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím Sabine Kater (SDS@hach-lange.de) z oddělení HACH European 
Product Compliance. 
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