
Čo je obsahom tohto 
dokumentu?
Pravidlá výroby, dovozu a používania chemických 
látok v Európskej únii sú určené tak, aby 
vyhovovali potrebám podnikov a spoločenským 
potrebám týkajúcich sa bezpečnejších chemických 
látok.

Nariadenie REACH má za cieľ riadiť riziká 
chemických látok, ako aj podporovať 
konkurencieschopnosť a inovatívnosť 
prostredníctvom postupov registrácie, 
hodnotenia, autorizácie a obmedzovania.

Nariadenie CLP implementáciou globálneho 
harmonizovaného systému OSN na klasifikáciu, 
označovanie a balenie chemických látok v 
EÚ podporuje celosvetový obchod a zlepšuje 
bezpečnosť pracovníkov a spotrebiteľov.

Tieto predpisy zavádzajú spoločný systém, ktorý 
zaručuje vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a 
životného prostredia v EÚ.

Aká je moja úloha?
To závisí od vášho postavenia v dodávateľskom 
reťazci, stupňa nebezpečnosti látok, ktoré 
používate, a spôsobu ich používania.

Nástroj Navigator agentúry ECHA vám môže 
pomôcť identifikovať vaše povinnosti. 
https://echa.europa.eu/identify-your-obligations

Aké sú náklady?
V nariadení REACH sa vyžaduje zaplatenie 
poplatkov agentúre ECHA. Čím menšia je vaša 
spoločnosť, tým menšie sú poplatky. Pozrite si 
stránku:
 https://echa.europa.eu/sme

Iné náklady môžu byť vyššie ako tieto poplatky. 
Závisia od vašich konkrétnych povinností, 
od potreby vytvárať alebo kupovať údaje, od 
rozhodnutia využívať služby konzultantov alebo 
od potreby/rozhodnutia hľadať bezpečnejšie 
chemické látky namiesto nebezpečných 
chemických látok.

A čo informácie a pomoc?
Používajte webovú stránku agentúry ECHA ako 
zdroj noviniek, návodov, odpovedí na otázky a 
podpory. 
https://echa.europa.eu/subscribe

Právna terminológia a najdôležitejšie informácie 
pre spoločnosti sú k dispozícii v 23 oficiálnych 
jazykoch EÚ. 
https://echa-term.echa.europa.eu/

Na webovej stránke agentúry ECHA môžete 
vyhľadávať aj informácie o vlastnostiach, 
klasifikácii a bezpečnom používaní chemických 
látok na trhu v EÚ.

Obráťte sa na:
• svojich dodávateľov a zákazníkov vo veciach 

týkajúcich sa konkrétnych látok alebo výrobkov,
• na profesijnú organizáciu, ak potrebujete 

odporúčania a informácie pre konkrétny sektor,
• svoje národné asistenčné pracovisko (helpdesk) 

pre nariadenia REACH a CLP s otázkami o 
súlade,

• asistenčné pracovisko (helpdesk) agentúry 
ECHA, ktoré vám poskytne pomoc s nástrojmi, 
ktoré máte použiť.
https://echa.europa.eu/support

Poznajte svoje chemické látky

Dodávate chemické látky? – Ak chcete 
klasifikovať, označovať a registrovať látky, 
ktoré vyrábate alebo dovážate, a poradiť 
svojim zákazníkom, ako tieto látky bezpečne 
používať, musíte zhromaždiť informácie. 
https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration 
https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-
clp

Používate chemické látky? – Musíte 
implementovať odporúčania týkajúce 
sa riadenia rizík, ktoré poskytujú vaši 
dodávatelia, alebo ich informovať, ak to nie je 
vhodné.
http://echa.europa.eu/downstream

Venujte pozornosť „látkam 
vzbudzujúcim veľmi veľké obavy”

Najnebezpečnejšie chemické látky sú uvedené 
v zozname „látok vzbudzujúcich veľmi veľké 
obavy”. Tieto chemické látky môžu spôsobiť 
rakovinu, narušiť hormonálne systémy, môžu 
sa hromadiť v prírode a živých organizmoch a 
mať nezvratné účinky na zdravie ľudí a životné 
prostredie. 

Zoznam sa aktualizuje dvakrát ročne. Pozrite 
si stránku:
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Ak je vaša látka uvedená v tomto zozname, 
môže byť vybratá na autorizáciu, to znamená, 
že ak ju budete chcieť naďalej používať, budete 
musieť požiadať o povolenie. 
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Čo to znamená?
Voľný pohyb chemických látok
Pre všetky spoločnosti v EÚ platia rovnaké 
pravidlá.

Žiadne údaje, žiadny trh
Výroba, dovoz, marketing a používanie 
neregistrovaných látok je protizákonné. To platí 
pre látky samotné alebo látky v zmesiach.

Komunikácia v dodávateľskom reťazci
Každý účastník dodávateľského reťazca má za 
úlohu zabezpečiť komunikáciu o nebezpečných 
vlastnostiach a bezpečnom používaní chemických 
látok: výrobcovia, dovozcovia, formulátori, 
distribútori a maloobchodní predajcovia. 
https://echa.europa.eu/communication-in-the-supply-
chain

Spotrebitelia majú právo vyžadovať a dostať 
informácie, či ich výrobky obsahujú látky 
vzbudzujúce veľmi veľké obavy v súvislosti s 
ohrozením zdravia a životného prostredia.

Získajte podnikateľskú výhodu
Nariadenia REACH a CLP sú vypracované tak, 
aby podporovali náhradu najnebezpečnejších 
chemických látok. Ak sa týchto látok zbavíte v 
začiatočnej fáze, právna povinnosť sa môže zmeniť 
na podnikateľskú príležitosť.

Dokážete na základe informácií, ktoré máte o 
látkach, ktoré vyrábate, dovážate alebo používate, 
nájsť bezpečnejšiu alternatívu skôr ako vaši 
konkurenti a získať podnikateľskú výhodu?

Ak ste vyvinuli alebo používate alternatívy k 
látkam vzbudzujúcim veľmi veľké obavy, reagujte 
na verejné konzultácie agentúry ECHA. 
https://echa.europa.eu/public-consultations

Chemická 
bezpečnosť a váš 
podnik
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Platí to pre môj podnik?

Činnosť vašej spoločnosti:

Ak je odpoveď na ktorúkoľvek z týchto otázok 
„áno“, tento leták je určený pre vás.

Obsahuje informácie o vašich právach a 
povinnostiach vyplývajúcich z nariadení REACH a 
CLP, ktoré platia pre všetky priemyselné sektory a 
pre všetky spoločnosti v Európskej únii, na Islande, 
v Lichtenštajnsku a Nórsku, ktoré sa zaoberajú 
chemickými látkami.

Dodržiavanie právnych požiadaviek vám 
pomôže riadiť chemické riziká vo vašom podniku 
a splniť úlohy v ochrane zdravia ľudí a životného 
prostredia.

Budete schopní reagovať na očakávania svojich 
zákazníkov, pokiaľ ide o bezpečnejšie chemické 
látky a výrobky, čo môže takisto posilniť vašu 
značku.

Začnite na stránke: https://echa.europa.eu/sme

Formulujete chemické 
zmesi?

napríklad farbivá, 
motorové oleje, mydlá a 

detergenty

Vyrábate alebo 
dovážate chemické látky 

alebo zmesi?
napríklad acetón, fenol, 

nátery, mazivá

Vyrábate alebo 
dovážate spotrebné 

výrobky?
napríklad nábytok, 
odevy, elektrické 

spotrebiče

Používate chemické 
látky?

napríklad na natieranie 
alebo čistenie
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