
Evropská agentura 
pro chemické látky
Usilujeme o bezpečné používání 
chemických látek

Agentura ECHA v číslech
•	 více	než	500	zaměstnanců	z	27	evropských	zemí
•	 4	vědecké	výbory	s	odborníky	ze	všech	členských	
států	

•	 1	fórum	vnitrostátních	orgánů	odpovědných	za	
prosazování	právních	předpisů

•	 3	sítě	odborníků
•	 zaregistrováno	více	než	6000	látek
•	 více	než	pět	milionů	oznámení	o	klasifikaci	a	označení	
pro	více	než	100	000	látek

Agentura ECHA je na dobré cestě stát se 
předním světovým regulačním orgánem 
v oblasti bezpečnosti chemických látek. 
Zajišťujeme, aby měl každý přístup k 
informacím o nebezpečnosti chemických 
látek a o jejich bezpečném používání. Vy 
i prostředí, ve kterém žijete, tak budete 
lépe chráněni.
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REACH
Podle nařízení  REACH nesou podniky odpovědnost 
za poskytování informací o nebezpečnosti, rizicích a 
bezpečném používání chemických látek, které vyrábějí 
nebo dovážejí.

Podniky tyto informace posílají agentuře ECHA, 
která je bezplatně zpřístupňuje na svých webových 
stránkách.
Doposud byly zaregistrovány tisíce 
nejnebezpečnějších a nejčastěji užívaných látek.

Evropští spotřebitelé nyní mohou od svých 
maloobchodníků požadovat informace o tom, zda 
spotřební zboží, které kupují, obsahuje nebezpečné 
látky. 

Nařízení REACH podporuje vývoj bezpečnějších 
chemických látek a omezuje používání těch 
nejnebezpečnějších.

CLP
Nařízení o klasifikaci, označování a balení  (CLP) 
zavádí v EU globálně harmonizovaný systém 
klasifikace a označování chemických látek. Znamená 
to, že nyní se na celém světě používá stejný systém.

Pracovníci i spotřebitelé se díky němu mohou lépe 
seznámit se symboly a s účinky chemických látek i s 
tím, jak výrobky používat bezpečně. Také mezinárodní 
obchod s chemickými látkami bude jednodušší, neboť 
normy pro přepravu a dodávku budou na celém světě 
stejné.

Podniky jsou povinny agentuře ECHA oznámit, jakou 
klasifikaci a označení používají pro své chemické 
látky. Agentura ECHA již obdržela miliony těchto 
oznámení. Tyto informace jsou volně dostupné na 
našich webových stránkách.

Kdo jsme
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) 
hraje stěžejní roli při uplatňování zásadních 
právních předpisů EU týkajících se chemických 
látek ve prospěch lidského zdraví a životního 
prostředí. Agentura ECHA byla založena v roce 
2007 a sídlí v Helsinkách ve Finsku. 

Co děláme
Chráníme lidské zdraví a životní prostředí. Naše 
práce pomáhá zajistit, aby se chemické látky 
používaly bezpečně a aby se ty nejnebezpečnější 
nahradily bezpečnějšími variantami. 

Agentura ECHA:
•	 pomáhá podnikům plnit požadavky vyplývající z 

právních předpisů 
•	 prosazuje bezpečné používání chemických látek
•	 se zabývá problematikou chemických látek 

vzbuzujících obavy
•	 poskytuje informace o chemických látkách

Biocidy
Biocidní přípravky nás chrání před škůdci a 
dalšími škodlivými mikroorganismy. Patří mezi 
ně například repelenty a dezinfekční prostředky 
používané v nemocnicích. 

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR) bylo 
zavedeno proto, abychom měli dostatek informací 
o těchto přípravcích, a spotřebitelé je tedy mohli 
používat bezpečně. 

PIC
Nařízení o předchozím souhlasu  (PIC) stanoví 
pokyny pro vývoz a dovoz nebezpečných 
chemických látek. Prostřednictvím tohoto postupu 
jsou přijímající země informovány o tom, že se 
někdo chystá do jejich země dovážet nebezpečné 
chemické látky, a mají tak možnost jejich dovoz 
kontrolovat a v určitých případech i zamítnout. 
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