
Európska chemická 
agentúra
Usilujeme sa o bezpečné používanie 
chemikálií

ECHA v číslach
•	 Viac	ako	500	zamestnancov	z	27	európskych	
krajín

•	 4	vedecké	výbory	s	odborníkmi	zo	všetkých	
členských	štátov	

•	 1	fórum	vnútroštátnych	orgánov	na	
presadzovanie	právnych	predpisov

•	 3	siete	odborníkov
•	 Viac	ako	6	000	zaregistrovaných	látok
•	 Viac	ako	päť	miliónov	oznámení	o	klasifikácii	a	
označení	pre	vyše	100	000	látok

Z agentúry ECHA sa stáva popredný 
svetový regulačný orgán pre bezpečné 
používanie chemikálií.  Zabezpečujeme, 
aby informácie o nebezpečenstvách 
a bezpečnom používaní chemikálií sa 
stali dostupné pre každého. Lepšie tak 
chránime vás i životné prostredie.
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REACH
Na základe nariadenia REACH spoločnosti zodpovedajú 
za poskytovanie informácií o nebezpečenstvách, rizikách 
a bezpečnom používaní chemických látok, ktoré vyrábajú 
alebo dovážajú. 

Spoločnosti tieto informácie registrujú v agentúre ECHA,  
ktorá ich bezplatne sprístupňuje na svojej internetovej 
stránke. 
Doposiaľ boli zaregistrované tisíce najnebezpečnejších a 
najbežnejších chemických látok.

Európski spotrebitelia môžu teraz od svojich 
malopredajcov požadovať informácie o tom, či sa vo 
výrobkoch, ktoré nakupujú, nachádzajú nebezpečné 
chemické látky. 

Nariadením REACH sa takisto podporuje vývoj 
bezpečnejších chemikálií tým, že sa obmedzuje používanie 
najnebezpečnejších chemikálií.

CLP
Nariadením o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí  
(CLP) sa v EÚ zavádza globálny harmonizovaný systém 
klasifikácie a označovania chemikálií.  To znamená, že na 
celom svete sa teraz používa rovnaký systém.

Takýmto spôsobom sa zabezpečí, aby sa pracovníci a 
spotrebitelia lepšie oboznámili s príslušnými symbolmi, 
poznali účinky chemikálií a vedeli, ako ich bezpečne 
používať.  Takisto sa zjednoduší medzinárodný obchod s 
chemikáliami, pretože na celom svete budú platiť rovnaké 
normy v oblasti ich prepravy a dodávky.

Spoločnosti musia informovať agentúru ECHA o 
klasifikácii a označení, ktoré v prípade svojich chemikálií 
používajú.  Doposiaľ boli agentúre ECHA zaslané milióny 
takýchto oznámení. Tieto informácie sú voľne dostupné na 
našich internetových stránkach.

Kto sme
Európska chemická agentúra (ECHA) je hnacou 
silou v oblasti uplatňovania základných právnych 
predpisov EÚ týkajúcich sa chemikálií na ochranu 
ľudského zdravia a životného prostredia.  Agentúra 
ECHA bola zriadená v roku 2007 a má sídlo v 
Helsinkách vo Fínsku.  

Náplň našej práce
Chránime ľudské zdravie a životné prostredie. 
Naša práca pomáha zaistiť bezpečné používanie 
chemikálií a najnebezpečnejšie chemikálie 
nahrádzať bezpečnejšími alternatívami. 

 
•	 Pomáhame spoločnostiam plniť právne predpisy 

týkajúce sa chemických látok,
•	 zlepšujeme bezpečné používanie chemických 

látok,
•	 zaoberáme sa chemickými látkami vzbudzujúcimi 

obavy,
•	 poskytujeme informácie o chemických látkach.

Biocídy
Biocídne výrobky nás chránia pred škodcami 
a škodlivými mikroorganizmami. Patria k nim 
napríklad repelenty proti hmyzu a dezinfekčné 
látky používané v nemocniciach. 

Cieľom nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR) je 
zabezpečiť, aby sme mali dostatočné informácie 
o týchto výrobkoch a aby ich spotrebitelia mohli 
bezpečne používať. 

PIC
Zákon o predchádzajúcom informovanom súhlase 
(PIC) stanovuje usmernenia k vývozu a dovozu 
nebezpečných chemikálií. Prostredníctvom tohto 
mechanizmu sú príjemcovia informovaní v prípade, 
že sa majú doviezť do ich krajiny nebezpečné 
chemikálie, a tak môžu kontrolovať ich dovoz a v 
niektorých prípadoch môzu ich dovoz odmietnuť. 
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