Novi predpisi
Evropska zakonodaja o kemikalijah se je v
zadnjih letih spremenila z uvedbo štirih uredb, ki
zagotavljajo prost pretok kemikalij v Evropski uniji
ter visoko stopnjo varovanja zdravja ljudi in okolja:
• uredba REACH: – registracija, evalvacija,
avtorizacija in omejevanje kemikalij;
• uredba CLP: – razvrščanje, označevanje in
pakiranje nevarnih kemikalij;
• uredba BPR: – uredba o biocidnih proizvodih;
• uredba o soglasju po predhodnem obveščanju: –
postopek soglasja po predhodnem obveščanju za
kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini.
Evropska agencija za kemikalije (ECHA) zagotavlja,
da se te uredbe dosledno izvajajo po vsej Evropski
uniji in državah Evropskega gospodarskega
prostora, tj. v Islandiji, Lihtenštajnu in na
Norveškem.

Da, če ste:

• uslužbenec, ki dela s kemikalijami;
• poklicno in industrijsko združenje v kemični
ali predelovalni industriji;
• nevladna organizacija, dejavna na področju
varovanja zdravja ljudi, okolja in pravic živali;
• potrošnik, ki ga zanimajo varnejši izdelki in
trajnostna potrošnja;
• novinar, ki pokriva področja zdravja,
okolja, potrošnikov, gospodarstva in s tem
povezane zadeve;
• oblikovalec politike na nacionalni, evropski
in mednarodni ravni;
• nacionalni organ v EU in EGP;
• znanstvenik ali akademik, ki je vključen v
regulativno znanost ali se zanjo zanima.

Terminologija
v vašem jeziku
ECHA-term je spletni glosar, ki vsebuje več kot
1 300 pravnih izrazov in njihovih opredelitev v
23 uradnih jezikih EU, ki jih je mogoče filtrirati in
prenesti v različnih formatih.

Kratek pregled
storitev agencije
ECHA

• podjetje, ki proizvaja, uvaža, distribuira ali
uporablja kemikalije;

Vzpostavi stik z agencijo ECHA na spletnem naslovu:

http://echa.europa.eu/sl/contact,
telefon: +00 358 9686180
Sledite nam:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

http://echa-term.echa.europa.eu/
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Na našem spletišču so na voljo informacije o
zakonodaji v 23 uradnih jezikih EU.

Ali so napotki
agencije ECHA
uporabni zame?

Pomoč podjetjem pri
izpolnjevanju njihovih
obveznosti
Spletišče agencije ECHA vam omogoča, da:
opredelite svoje obveznosti:
uporabite orodje Navigator, v okviru katerega lahko
izveste več o svoji vlogi v skladu z uredbama REACH
in CLP ter dobite koristne napotke;
ostanete obveščeni:
naročite se na naše novice na spletnem naslovu:
http://echa.europa.eu/sl/subscribe
se udeležite dogodkov:
naših letnih konferenc zainteresiranih strani z
individualnimi posvetovanji se lahko brezplačno
udeležite ali jih spremljate prek spleta. Prijavite se
lahko tudi na brezplačni program spletnih seminarjev;
poiščete odgovore na tipična vprašanja:
brskajte ali iščite po ključni besedi po čedalje daljšem
seznamu pogosto zastavljenih vprašanj z odgovori;
poiščete pomoč v različnih jezikih EU:
uporabite naše spletišče in izkoristite pomoč svojih
nacionalnih centrov za pomoč uporabnikom;
preverite, ali ste upravičeni do znižane pristojbine:
mala in srednje velika podjetja (MSP) plačajo manj
za uskladitev z uredbo REACH in uredbo o biocidnih
proizvodih. Opravite spletni test in na podlagi
postopnih navodil pravilno prijavite velikost svojega
podjetja;

Spodbujanje varne
uporabe kemikalij
Agencija ECHA sodeluje z mednarodnimi organi in
regulatornimi agencijami po vsem svetu pri novih in
nastajajočih vprašanjih, povezanih s kemijsko varnostjo.
Organizacije zainteresiranih strani na ravni EU, ki
zastopajo industrijo, akademske kroge in civilno družbo,
so akreditirane pri agenciji ECHA ter z njo sodelujejo pri
varovanju zdravja ljudi in okolja.
http://echa.europa.eu/sl/about-us

Informacije o
kemikalijah
Spletišče agencije ECHA je edinstven vir informacij o
kemikalijah, proizvedenih v Evropi in uvoženih vanjo,
njihovih nevarnih lastnostih, razvrščanju in varni uporabi.
Te informacije prihajajo neposredno od proizvajalcev in
uvoznikov.
http://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals
Kemikalije v našem življenju
V tem spletnem razdelku je pojasnjeno, kako se lahko
kemikalije varno uporabljajo doma in pri delu ter da imajo
potrošniki pravico do postavljanja vprašanj, ki je bila
uvedena z uredbo REACH.
http://echa.europa.eu/sl/chemicals-in-our-life

V sodelovanju z Evropsko komisijo in državami
članicami EU opredeljujemo „snovi, ki vzbujajo veliko
zaskrbljenost“ za zdravje ljudi in okolje, ter določamo,
za katere snovi je potrebno regulativno obvladovanje
tveganj na ravni EU. Končni cilj je, da bi se te snovi
nadomestile z varnejšimi alternativami.
http://echa.europa.eu/sl/addressing-chemicals-ofconcern

Tudi vi lahko sodelujete
Agencija ECHA se z javnostjo posvetuje o predlogih za:
•
•
•
•

testiranje snovi na živalih,
uskladitev razvrstitve nevarnih kemikalij,
opredelitev „snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost“,
presojo, za katere izmed teh snovi bo potrebna
predhodna avtorizacija,
• odobritev začasne uporabe v posameznih podjetjih,
• omejitev nekaterih uporab snovi,
• presojo, katere biocidne aktivne snovi bi se lahko
zamenjale za varnejše.
Naročite se na obvestila in sodelujte:
vir RSS: http://echa.europa.eu/

pridobite podporo:
http://echa.europa.eu/sl/support
ORODJA IT

PUBLIKACIJE

Predložite svojo dokumentacijo o kemičnih snoveh s
pomočjo:

•
•
•
•

• orodja IUCLID za organiziranje podatkov,
• sistema REACH-IT in registra R4BP 3 za predložitev
podatkov in njihovo posodabljanje,
• orodja Chesar za pripravo poročila o kemijski varnosti.

Obravnavanje
kemikalij,
ki vzbujajo
zaskrbljenost

Letaki in osnovni podatki
Dejstva in podatki, poročila in zapisniki z delavnic
Smernice
„Smernice na kratko“

Poiščite publikacije v 23 jezikih EU na spletnem naslovu:
http://echa.europa.eu/sl/publications

