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Informacje na temat substancji
chemicznych
Co można znaleźć w bazach danych ECHA
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ECHA jest wyjątkowym źródłem informacji o chemikaliach produkowanych w Unii
Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinie i na Islandii (i importowanych do tych
krajów).
Nasze bazy danych zawierają informacje o substancjach
chemicznych, związanych z nimi zagrożeniach, ich
klasyfikacji oraz sposobach ich bezpiecznego stosowania.
Tę informację przesyłają do Agencji przedsiębiorstwa,
zgodnie z ich obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń
REACH, CLP, w sprawie produktów biobójczych oraz PIC.

W niniejszej broszurze informacyjnej prezentujemy zarys
danych dostępnych w naszych najważniejszych bazach
danych:
•
•
•
•

REACH: baza danych zarejestrowanych substancji
CLP: wykaz klasyfikacji i oznakowania
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych
(BPR): lista substancji czynnych i produktów
biobójczych
Rozporządzenie w sprawie zgody po uprzednim
poinformowaniu (PIC): chemikalia objęte zgodą po
uprzednim poinformowaniu.

CZTERY BAZY DANYCH ECHA
REACH: baza danych zarejestrowanych substancji
Ta baza danych zawiera informacje na temat dziesiątek
tysięcy zarejestrowanych substancji, co czyni z niej jedno
z największych na świecie regulacyjnych źródeł
informacji o chemikaliach.
Liczba substancji znajdujących się w bazie danych nadal
będzie rosnąć, wraz z przedkładaniem przez
przedsiębiorstwa nowych dokumentacji rejestracyjnych.
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się, jakie substancje
zostały już poddane rejestracji, lub dowiedzieć się więcej
o zagrożeniach związanych z chemikaliami
produkowanymi w UE/EOG lub importowanymi do tych
krajów, ta baza danych stanowi bezcenne źródło
informacji.
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CLP: wykaz klasyfikacji i oznakowania
Wykaz ten zawiera informacje dotyczące klasyfikacji i
oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji.
Zawiera on listę zharmonizowanych klasyfikacji, a także
informacje na temat kategorii substancji
niebezpiecznych zgodnie z dyrektywą Seveso III.
Proszę zapoznać się z tym wykazem, aby lepiej poznać
podstawowe informacje o klasyfikacji i oznakowaniu
dotyczące substancji.
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DODATKOWE INFORMACJE
Informacje na temat substancji chemicznych:

» https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Ta baza danych zawiera informacje dotyczące kombinacji
substancji czynnych/ grup produktowych, w odniesieniu
do których złożono wniosek o zatwierdzenie zgodnie z
rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych.
Zawiera ona również odniesienie do pozwoleń na
produkty.
Więcej informacji na temat substancji i produktów
biobójczych można znaleźć w bazie danych.
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PIC: chemikalia objęte zgodą po uprzednim
poinformowaniu
Ta baza danych obejmuje wszystkie niebezpieczne
substancje chemiczne wymienione w odpowiednich
załącznikach do rozporządzenia PIC oraz zawiera
informacje o ich wywozie i przywozie.
Powiadomienia dotyczące wywozu lub przywozu można
wyszukiwać na podstawie kryteriów obejmujących rok,
państwo członkowskie UE wywozu, kraj przywozu,
nazwę chemiczną lub nazwę mieszaniny oraz rodzaj
substancji chemicznej.

echa.europa.eu

Informacje nt.
substancji
chemicznych

Chemikalia
objęte zgodą po
uprzednim
poinformowaniu

ED-02-18-985-PL-N – ISBN: 978-92-9020-833-4 – DoI: 10.2823/993599
© Europejska Agencja Chemikaliów – lipiec 2018

echa.europa.eu

Informacje nt.
substancji
chemicznych

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych:
lista substancji czynnych i produktów biobójczych

