Nové pravidlá
Európske právne predpisy o chemických látkach
sa v posledných rokoch zmenili a zaviedli sa štyri
nariadenia, ktoré zaisťujú voľný pohyb chemických
látok v Európskej únii a vysoký stupeň ochrany
ľudského zdravia a životného prostredia:

Mám sa zaujímať o
agentúru ECHA?
Áno, ak ste:
• spoločnosť, ktorá vyrába, dováža, distribuuje
alebo používa chemikálie;

• REACH – nariadenie o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzovaní chemických látok;
• CLP – nariadenie o klasifikácii, označovaní a
balení nebezpečných chemických látok;
• BPR – nariadenie o biocídnych výrobkoch;
• PIC – nariadenie o udeľovaní predbežného
súhlasu po predchádzajúcom schválení v
medzinárodnom obchode s nebezpečnými
chemickými látkami a pesticídmi.

• pracovník, ktorý manipuluje s chemikáliami;

Európska chemická agentúra (ECHA) zabezpečuje
konzistentné vykonávanie týchto nariadení
v Európskej únii a krajinách Európskeho
hospodárskeho priestoru – na Islande, v
Lichtenštajnsku a v Nórsku.

• novinár venujúci sa zdraviu, životnému
prostrediu, spotrebiteľom, obchodu a
súvisiacej problematike;

Informácie o týchto právnych predpisoch
poskytujeme na našej webovej stránke v 23
úradných jazykoch EÚ.

• vnútroštátny orgán v EÚ a Európskom
hospodárskom priestore;

Databáza ECHA-term je online služba s viac
ako 1 300 právnymi výrazmi a ich definíciami v
23 úradných jazykoch EÚ, ktoré sa dajú filtrovať a
prevziať v rôznych formátoch.

• profesionálne a priemyselné združenie v
chemickom alebo výrobnom odvetví;
• mimovládna organizácia aktívna v ochrane
ľudského zdravia, životného prostredia a
práv zvierat;
• spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnejšie
výrobky a udržateľnú spotrebu;

• tvorca politiky na národnej, európskej a
medzinárodnej úrovni;

• vedec alebo akademik so záujmom o
regulačnú činnosť alebo ste do nej zapojený.

Kontaktujte agentúru ECHA na adrese:
http://echa.europa.eu/contact
telefón +358-9-686180
Sledujte nás na:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

http://echa-term.echa.europa.eu/
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Terminológia
vo vašom jazyku

Stručne o
službách
agentúry ECHA

Pomáhame
spoločnostiam
dodržiavať predpisy
Webová stránka agentúry ECHA vám môže pomôcť:
Zistiť vaše povinnosti
Pomocou navigátora spoznajte svoju úlohu v
súvislosti s nariadeniami REACH a CLP a získajte
usmernenia.
Získavať aktuálne informácie
Prihláste sa na odber našich noviniek na adrese:
http://echa.europa.eu/sk/subscribe
Zúčastňovať sa na podujatiach
Naše každoročné konferencie s možnosťou
individuálnych konzultačných stretnutí môžu
zainteresované strany navštíviť bezplatne alebo ich
môžu sledovať online. Môžete tiež využiť bezplatnú
registráciu na online program webového seminára.
Nájsť odpovede na časté otázky
Prezrite si rastúci zoznam často kladených otázok
alebo v ňom vyhľadávajte pomocou kľúčového slova.
Získať pomoc v jazykoch EÚ
Využite našu webovú stránku a svoje národné
asistenčné pracoviská.
Overiť si, či máte nárok na znížené poplatky
Malé a stredné podniky (SME) platia za dodržiavanie
nariadení REACH a BPR menej. Urobte si interaktívny
test a postupujte podľa návodu, aby ste uviedli
správnu veľkosť svojho podniku.
Získať podporu
http://echa.europa.eu/sk/support

IT NÁSTROJE
Predložte svoju chemickú dokumentáciu pomocou
nástroja:
• IUCLID na organizáciu údajov.
• REACH-IT a R4BP 3 na predkladanie informácií a
ich aktualizáciu.
• Chesar na prípravu správy o chemickej
bezpečnosti.

Podporujeme
bezpečné
používanie
chemických látok

Pristupovanie
k problematike
chemikálií
vzbudzujúcich obavy

Agentúra ECHA spolupracuje s medzinárodnými
orgánmi a regulačnými úradmi po celom svete na
riešení nových a novovznikajúcich otázok z oblasti
chemickej bezpečnosti.

V spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi
EÚ identifikujeme „látky vzbudzujúce veľmi veľké
obavy“ v súvislosti s ľudským zdravím a životným
prostredím a rozhodujeme, ktoré látky si vyžadujú
regulačný manažment rizík na úrovni EÚ. Konečným
cieľom je ich nahradenie bezpečnými alternatívami.
http://echa.europa.eu/sk/addressing-chemicals-ofconcern

Organizácie zainteresovaných strán na úrovni EÚ
zastupujúce priemysel, akademickú obec a občiansku
spoločnosť sú akreditované v agentúre ECHA a
spolupracujú s ňou v oblasti ochrany ľudského zdravia
a životného prostredia.
http://echa.europa.eu/sk/about-us

Informácie o
chemikáliách
Webová stránka agentúry ECHA je jedinečný zdroj
informácií o chemikáliách vyrábaných v Európe
a dovážaných do Európy, o ich nebezpečných
vlastnostiach, klasifikácii a bezpečnom použití.
Tieto informácie pochádzajú priamo od výrobcov a
dovozcov.
http://echa.europa.eu/sk/information-on-chemicals
Chemikálie v našom živote
Táto časť webovej stránky vysvetľuje bezpečný
spôsob používania chemikálií doma aj v práci, ako aj
právo spotrebiteľov „pýtať sa“, ktoré bolo zavedené
nariadením REACH.
http://echa.europa.eu/sk/chemicals-in-our-life

PUBLIKÁCIE
• Informačné letáky a informačné listy
• Fakty a čísla, správy a zápisy zo seminárov
• Usmerňovacie dokumenty
• „Usmernenia v kocke“
Publikácie v 23 jazykoch EÚ nájdete na adrese:
http://echa.europa.eu/sk/publications

Môžete sa zapojiť
Agentúra ECHA konzultuje s verejnosťou návrhy na:
• testovanie látok na zvieratách,
• zosúladenie klasifikácie nebezpečných chemikálií,
• identifikáciu „látok vzbudzujúcich veľmi veľké
obavy“,
• rozhodnutie, v prípade ktorých z nich sa bude
vyžadovať predchádzajúce povolenie,
• povolenie ich dočasného používania jednotlivými
spoločnosťami,
• obmedzenie určitých použití látok,
• rozhodnutie, ktoré biocídne aktívne látky môžu byť
nahradené bezpečnejšími.
Prihláste sa na odber upozornení a posielajte
príspevky:
Informačný kanál RSS – http://echa.europa.eu/sk

