
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 276/2010 

ze dne 31. března 2010, 

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (dichlormethan, 

oleje do lamp, tekuté podpalovače grilu a organické sloučeniny cínu) 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a 
o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) 
č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES ( 1 ), 
a zejména na článek 131 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 
o sbližování právních a správních předpisů členských 
států týkajících se omezení uvádění na trh a používání 
některých nebezpečných látek a přípravků ( 2 ) stanovila ve 
své příloze I omezení pro určité nebezpečné látky 
a přípravky. Nařízení (ES) č. 1907/2006 zrušuje 
a nahrazuje směrnici 76/769/EHS s účinkem ode dne 
1. června 2009. Příloha XVII uvedeného nařízení nahra
zuje přílohu I směrnice 76/769/EHS. 

(2) Dne 6. května 2009 bylo přijato rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 455/2009/ES, kterým se mění 
směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení 
uvádění na trh a používání dichlormethanu ( 3 ). 

(3) Dne 28. května 2009 bylo přijato rozhodnutí Komise, 
kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku 
mění příloha I směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde 

o omezení uvádění na trh a používání olejů do lamp 
a tekutých podpalovačů grilu ( 4 ). 

(4) Dne 28. května 2009 bylo přijato rozhodnutí Komise, 
kterým se mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde 
o omezení uvádění na trh a používání organických slou 
čenin cínu pro účely přizpůsobení přílohy I technickému 
pokroku ( 5 ). 

(5) V souladu s ustanoveními o přechodných opatřeních 
uvedených v článku 137 nařízení REACH je vhodné 
změnit přílohu XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, aby se 
do něj zapracovala omezení uvedená v rozhodnutích 
č. 455/2009/ES, 2009/424/ES a 2009/425/ES. 

(6) Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpoví
dajícím způsobem změněno. 

(7) Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, 
aby uvedená omezení byla co nejdříve doplněna do 
přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006. 

(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se 
stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení 
(ES) č. 1907/2006, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu 
s přílohou tohoto nařízení.
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( 1 ) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. 
( 2 ) Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. 
( 3 ) Úř. věst. L 137, 3.6.2009, s. 3. 

( 4 ) Úř. věst. L 138, 4.6.2009, s. 8. 
( 5 ) Úř. věst L 138, 4.6.2009, s. 11.



Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 31. března 2010. 

Za Komisi 
José Manuel BARROSO 

předseda
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PŘÍLOHA 

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se tabulka uvádějící název látky, skupiny látek a směsí a omezující podmínky 
mění takto: 

1) Položka 3 se nahrazuje tímto: 

„3. Kapalné látky nebo směsi, které se považují 
za nebezpečné podle definicí ve směrnicích 
67/548/EHS a 1999/45/ES. 

1. Nesmějí se používat: 

— v ozdobných předmětech určených k vytvoření světelných 
nebo barevných efektů pomocí různých fází, např. 
v ozdobných lampách a popelnících, 

— v zábavných a žertovných předmětech, 

— v hrách pro jednoho nebo více účastníků nebo jakýchkoliv 
předmětech zamýšlených k použití jako takové, a to i k ozdob- 
ným účelům. 

2. Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesmějí 
uvádět na trh. 

3. Nesmějí se uvádět na trh, pokud obsahují barvivo, není-li 
požadováno pro daňové účely, či parfém, nebo obojí, pokud: 

— mohou být použity jako palivo v ozdobných olejových 
lampách určených pro širokou veřejnost a 

— představují nebezpečí při vdechnutí a jsou označeny větou R65 
nebo H304. 

4. Ozdobné olejové lampy určené pro širokou veřejnost nesmí 
být uváděny na trh, pokud nesplňují požadavky evropské normy 
o ozdobných olejových lampách (svítilnách) (EN 14059), kterou 
přijal Evropský výbor pro normalizaci (CEN). 

5. Aniž je dotčeno provádění ostatních předpisů Společenství 
o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a směsí, 
dodavatelé před uvedením výrobku na trh zajistí, aby byly splněny 
tyto požadavky: 

a) oleje do lamp, které jsou označeny větou R65 nebo H304 
a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být označeny vidi
telně, čitelně a nesmazatelně nápisem: „Uchovávejte lampy 
naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí“; a nejpozději od 
1. prosince 2010 také nápisem: „Jediný doušek oleje do lamp, 
nebo dokonce sání knotu lampy může vést k život ohrožují
címu poškození plic“; 

b) tekuté podpalovače grilu, které jsou označeny větou R65 nebo 
H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být nejpozději 
od 1. prosince 2010 čitelně a nesmazatelně označeny nápisem: 
„Jediný doušek podpalovače grilu může vést k život ohrožují
címu poškození plic“; 

c) oleje do lamp a podpalovače grilu, které jsou označeny větou 
R65 nebo H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být 
nejpozději od 1. prosince 2010 baleny do černých neprůhled
ných nádob o objemu nepřesahujícím jeden litr. 

6. Nejpozději 1. června 2014 požádá Komise Evropskou agen
turu pro chemické látky, aby v souladu s článkem 69 tohoto 
nařízení připravila dokumentaci za účelem případného zákazu 
tekutých podpalovačů grilu a paliva do ozdobných lamp, které 
jsou označeny větou R65 nebo H304 a jsou určeny pro širokou 
veřejnost. 

7. Fyzické nebo právnické osoby, které poprvé uvádějí na trh 
oleje do lamp a tekuté podpalovače grilu označené větou R65 
nebo H304, poskytnou do 1. prosince 2011 a každoročně poté 
příslušnému orgánu v dotčeném členském státě údaje 
o alternativách k olejům do lamp a tekutým podpalovačům grilu 
označeným větou R65 nebo H304. Členské státy poskytnou tyto 
údaje Komisi.“
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2) V položce 20 se v druhém sloupci vkládají následující odstavce 4, 5 a 6, které znějí: 

„4. Trisubstituované organické sloučeniny cínu 

a) Trisubstituované organické sloučeniny cínu, jako například 
sloučeniny tributylcínu (TBT) a sloučeniny trifenylcínu (TPT), 
se nesmějí používat po 1. červenci 2010 v předmětech, 
pokud je koncentrace v předmětu nebo jeho části vyšší než 
ekvivalent 0,1 % hmot. cínu. 

b) Předměty, které nejsou v souladu s písmenem a), se nesmějí 
uvádět na trh po 1. červenci 2010, kromě předmětů, které se 
již ve Společenství před uvedeným datem používaly. 

5. Sloučeniny dibutylcínu (DBT) 

a) Sloučeniny dibutylcínu (DBT) se nesmějí používat po 1. lednu 
2012 ve směsích a předmětech dodávaných pro širokou veřej
nost, pokud je koncentrace ve směsi nebo v předmětu nebo 
jeho části vyšší než ekvivalent 0,1 % hmot. cínu. 

b) Předměty a směsi, které nejsou v souladu s písmenem a), se 
nesmějí uvádět na trh po 1. lednu 2012, kromě předmětů, které 
se již ve Společenství před uvedeným datem používaly. 

c) Odchylně se písmena a) a b) do 1. ledna 2015 nevztahují na 
následující předměty a směsi dodávané pro širokou veřejnost: 

— jednosložkové a dvousložkové těsnicí materiály vulkanizu
jící při pokojové teplotě (těsnicí materiály RTV-1 a RTV-2) 
a lepidla, 

— barvy a nátěry obsahující sloučeniny DBT jako katalyzátory, 
pokud jsou aplikovány na předměty, 

— profily z měkkého polyvinylchloridu (PVC), buď samotné 
nebo koexstrudované s tvrdým PC, 

— textilie povrstvené PVC obsahujícím sloučeniny DBT jako 
stabilizátory, pokud jsou určeny pro venkovní aplikace, 

— venkovní okapové roury, žlaby a spojovací části a krycí 
materiál na střechy a fasády. 

d) Odchylně se písmena a) a b) nevztahují na materiály 
a předměty upravené nařízením (ES) č. 1935/2004. 

6. Sloučeniny dioktylcínu (DOT) 

a) Sloučeniny dioktylcínu (DOT) se nesmějí používat po 1. lednu 
2012 v následujících předmětech dodávaných pro širokou 
veřejnost nebo určených pro používání širokou veřejností, 
pokud je koncentrace v předmětu nebo jeho části vyšší než 
ekvivalent 0,1 % hmot. cínu: 

— textilní výrobky určené pro styk s pokožkou, 

— rukavice, 

— obuv nebo část obuvi určené pro styk s pokožkou, 

— krytiny podlah a stěn, 

— předměty pro péči o děti, 

— výrobky pro ženskou hygienu,
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— pleny, 

— dvousložkové soupravy pro vytváření forem na odlévání 
s vulkanizací při pokojové teplotě (soupravy pro vytváření 
forem na odlévání RTV-2). 

b) Předměty, které nejsou v souladu s písmenem a), se nesmějí 
uvádět na trh po 1. lednu 2012, kromě předmětů, které se 
již ve Společenství před uvedeným datem používaly.“ 

3) Vkládá se nová položka 59, která zní: 

„59. Dichlormethan 

č. CAS 75-09-2 

č. ES: 200-838-9 

1. Odstraňovače nátěrů obsahující dichlormethan v koncentraci 
0,1 % hmotnostních nebo vyšší nesmí být: 

a) poprvé uvedeny na trh po 6. prosinci 2010 za účelem prodeje 
široké veřejnosti a profesionálním uživatelům; 

b) uváděny na trh po 6. prosinci 2011 za účelem prodeje široké 
veřejnosti a profesionálním uživatelům; 

c) používány profesionálními uživateli po 6. červnu 2012. 

Pro účely této položky se 

i) „profesionálním uživatelem“ rozumí jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, včetně pracovníků a osob samostatně výdě
lečně činných, odstraňující nátěry při své profesionální 
činnosti mimo průmyslové zařízení; 

ii) „průmyslovým zařízením“ rozumí zařízení využívané pro 
činnost odstraňování nátěrů. 

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy povolit použí
vání odstraňovačů nátěrů obsahujících dichlormethan na svém 
území a pro jisté činnosti speciálně vyškoleným profesionálním 
uživatelům se zvláštní odbornou přípravou a mohou povolit 
uvádění takovýchto odstraňovačů nátěrů na trh za účelem jejich 
prodeje těmto profesionálním uživatelům. 

Členské státy využívající této výjimky stanoví vhodná opatření na 
ochranu zdraví a bezpečnosti profesionálních uživatelů používají
cích odstraňovače nátěrů obsahující dichlormethan a informují 
o nich Komisi. 

Tato opatření zahrnují požadavek, aby byl profesionální uživatel 
držitelem osvědčení uznávaného členským státem, v němž působí, 
nebo předložil jiný doklad v tomto smyslu nebo byl jinak schválen 
dotyčným členským státem tak, aby prokázal řádnou odbornou 
přípravu a schopnost bezpečně používat odstraňovače barev obsa
hující dichlormethan. 

Komise vyhotoví seznam členských států, které uplatňují výjimku 
uvedenou v tomto odstavci a zveřejní jej na internetu. 

3. Profesionální uživatelé, na které se vztahuje výjimka uvedená 
v odstavci 2, mohou působit pouze v členských státech, které tuto 
výjimku uplatňují. Odborná příprava uvedená v odstavci 2 musí 
zahrnovat alespoň: 

a) uvědomování si zdravotních rizik, jejich vyhodnocování 
a řízení, včetně informací o existujících náhradních látkách 
nebo postupech, které při dodržení podmínek použití méně 
ohrožují zdraví a bezpečnost pracovníků, 

b) používání dostatečného větrání, 

c) používání vhodných osobních ochranných prostředků, které 
jsou v souladu se směrnicí Rady 89/686/EHS.
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Zaměstnavatelé a samostatně výdělečně činní pracovníci by se však 
měli raději nahradit dichlormethan chemickou látkou nebo 
postupem, které při dodržení podmínek použití nepředstavují 
žádné riziko či představují menší riziko pro zdraví. 

Profesionální uživatelé použijí v praxi veškerá odpovídající bezpeč
nostní opatření včetně používání osobních ochranných prostředků. 

4. Aniž jsou dotčeny jiné právní předpisy Společenství 
o ochraně pracovníků, smějí být odstraňovače nátěrů obsahující 
dichlormethan v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší 
používány v průmyslových zařízeních pouze tehdy, pokud jsou 
splněny alespoň tyto podmínky: 

a) všechny pracovní prostory jsou vybaveny účinným větráním, 
zejména při mokrých postupech a při sušení předmětů, na 
něž byl použit odstraňovač nátěrů: místní odsávací větrání 
nádrží používaných k odstraňování nátěrů je doplněno 
nucenou ventilací v těchto prostorech tak, aby byla expozice 
snížena na nejmenší možnou míru a aby bylo, pokud je to 
technicky možné, zajištěno dodržování mezních hodnot expo
zice při práci, 

b) jsou zavedena opatření ke snížení odpařování z nádrží použí
vaných k odstraňování nátěrů na nejmenší možnou míru včetně 
následujících opatření: nádrže používané k odstraňování nátěrů 
jsou zakryty víky s výjimkou doby vkládání a vyjímání; je 
zvoleno vhodné uspořádání pro vkládání do nádrží použí
vaných k odstraňování nátěrů a pro vyjímání z nich; jsou 
k dispozici propírací nádrže obsahující vodu nebo solanku na 
odstranění přebytečného rozpouštědla po vyjmutí, 

c) jsou zavedena opatření pro bezpečnou manipulaci 
s dichlormethanem v nádržích používaných k odstraňování 
nátěrů včetně: čerpadel a potrubí pro přívod odstraňovače 
nátěrů do nádrží a odvod z nich; vhodná opatření pro bezpečné 
čištění nádrží a odstraňování kalů, 

d) jsou používány osobní ochranné prostředky, které jsou 
v souladu se směrnicí 89/686/ES, například: vhodné ochranné 
rukavice, bezpečné ochranné brýle a ochranné oděvy; a vhodné 
prostředky pro ochranu dýchacích orgánů, pokud příslušné 
mezní hodnoty expozice při práci nelze dodržet jiným 
způsobem, 

e) obsluze jsou poskytnuty v souvislosti s používáním těchto 
prostředků odpovídají informace, pokyny a odborná příprava. 

5. Aniž jsou dotčena jiná ustanovení předpisů Společenství 
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, musí být odstra 
ňovače nátěrů obsahující dichlormethan v koncentraci 0,1 % hmot
nostních a vyšší ode dne 6. prosince 2011 viditelně, čitelně 
a nesmazatelně označeny takto: 

„Vyhrazeno pro průmyslové použití a pro profesionální uživatele 
schválené v některých členských státech EU – nutno ověřit, kde se 
smí používat.“ “
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