• Več kot 500 zaposlenih iz 27 evropskih držav
• 4 znanstveni odbori s strokovnjaki iz vseh držav
članic
• 1 forum nacionalnih izvršnih organov
• 3 mreže strokovnjakov
• Več kot 6 000 registriranih snovi
• Več kot 5 milijonov prijav v popis razvrstitev in
označitev v zvezi s 100 000 snovmi
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Agencija ECHA je postala vodilni
regulativni organ na svetu za varno
uporabo kemikalij. Skrbimo, da so
informacije o nevarnostih in varni uporabi
kemikalij na voljo vsem ljudem. Tako boste
vi in vaše okolje bolje zaščiteni.

ECHA v številkah

Kdo smo

REACH

Biocidi

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) ima
osrednjo vlogo pri izvajanju pionirske zakonodaje
EU na področju kemikalij, zasnovane v duhu
varovanja zdravja ljudi in okolja. Agencija je bila
ustanovljena leta 2007 in ima sedež v Helsinkih na
Finskem.

V skladu z uredbo REACH so podjetja odgovorna za
zagotavljanje informacij o nevarnostih, tveganjih in
varni uporabi kemikalij, ki jih izdelujejo ali uvažajo.

Biocidni proizvodi nas varujejo pred škodljivci in
drugimi škodljivimi mikroorganizmi. Vključujejo
npr. repelente za žuželke in dezinfekcijska
sredstva, ki se uporabljajo v bolnišnicah.

Skrbimo za varovanje zdravja ljudi in okolja. S
svojim delom pomagamo zagotoviti varno uporabo
kemikalij in varnejše alternative za najnevarnejše
kemikalije.
Kaj počnemo:
• podjetjem pomagamo, da ravnajo v skladu z
zakonodajo;
• spodbujamo varno uporabo kemikalij;
• obravnavamo kemikalije, ki vzbujajo
zaskrbljenost;
• zagotavljamo informacije o kemikalijah.

Evropski potrošniki lahko sedaj od prodajalcev na
drobno zahtevajo, da jim ti navedejo, ali potrošniško
blago, ki ga kupijo, vsebuje nevarne snovi.
Uredba REACH spodbuja razvoj varnejših kemikalij in
omejuje uporabo najnevarnejših snovi.

CLP
Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP)
uvaja v EU globalno usklajeni sistem za razvrščanje
in označevanje kemikalij. To pomeni, da bodo nevarne
kemikalije bolje in jasneje razvrščene in označene, kar
bo skladno po celem svetu.

Uredba o biocidnih proizvodih (BPR) je bila sprejet
za namenom zagotavljanja ustreznih informacij
o teh izdelkih, tako da jih potrošniki lahko varno
uporabljajo.

PIC
Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju
(PIC) ureja uvoz in izvoz določenih nevarnih
kemikalij. S tem mehanizmom so namembne
države obveščene o vstopu nevarnih kemikalij na
njihovo ozemlje in imajo možnost nadzora ter v
nekaterih primerih tudi zavrnitve uvoza.

Tako bodo delavci in potrošniki bolje poznali
simbole in učinke kemikalij ter vedeli, kako jih varno
uporabljati. S tem bo lažje tudi mednarodno trgovanje
s kemikalijami, saj bodo standardi za njihov prevoz in
dobavo enaki po vsem svetu.
Podjetja morajo agenciji ECHA podati prijavo
razvrstitve in označitve kemikalij, ki jih uporabljajo.
Agencija je doslej prejela več milijonov tovrstnih
prijav. Informacije so brezplačno na voljo na njeni
spletni strani.
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Kaj počnemo?

Podjetja te informacije sporočijo agenciji ECHA,
ta pa jih brezplačno objavi na svoji spletni strani.
Doslej je bilo registriranih več tisoč najnevarnejših ali
najpogosteje uporabljenih snovi.

