
Terminologie ve vašem 
jazyce
Databáze ECHA-term je on-line služba s více než 
1 300 termíny z právních předpisů a jejich definicemi 
ve 23 úředních jazycích EU, které si lze vyfiltrovat a 
stáhnout v různých formátech. 

http://echa-term.echa.europa.eu/

Stručně o 
službách 
agentury ECHA 

Mám se zajímat o 
agenturu ECHA?
Ano, pokud jste:

• společnost, která vyrábí, dováží, distribuuje 
nebo používá chemické látky, 

• pracovník, který zachází s chemickými 
látkami, 

• profesní či průmyslové sdružení, které 
působí v chemickém nebo zpracovatelském 
průmyslu, 

• nevládní organizace, která je činná v oblasti 
ochrany lidského zdraví, životního prostředí 
a práv zvířat,

• spotřebitel, který se zajímá o bezpečnější 
výrobky a udržitelnou spotřebu,

• novinář, který píše o zdraví, životním 
prostředí a spotřebitelských, obchodních či 
souvisejících záležitostech,

• politik na vnitrostátní, evropské či 
mezinárodní úrovni, 

• vnitrostátní orgán v EU a Evropském 
hospodářském prostoru, 

• vědec nebo akademický pracovník, který se 
podílí se na regulatorních opatřeních. 

Kontaktujte agenturu ECHA na adrese 
http://echa.europa.eu/cs/contact
Telefon: +358-9-686180

Sledujte nás na:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

Nová pravidla
Evropské právní předpisy týkající se chemických 
látek se v posledních letech změnily po zavedení 
čtyř nařízení, která zajišťují volný pohyb 
chemických látek v Evropské unii a vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního prostředí: 

• REACH – nařízení o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek 

• CLP – nařízení o klasifikaci, označování a balení 
nebezpečných chemických látek 

• BPR – nařízení o biocidních přípravcích 
• PIC – nařízení o předchozím souhlasu pro 

nebezpečné chemické látky a pesticidy v 
mezinárodním obchodu.  

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) 
zajišťuje důsledné uplatňování těchto nařízení 
v rámci Evropské unie a v zemích Evropského 
hospodářského prostoru – na Islandu, v 
Lichtenštejnsku a Norsku.

Na našich webových stránkách poskytujeme 
informace o těchto právních předpisech ve 23 
úředních jazycích EU.
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Prosazování 
bezpečného 
používání 
chemických látek 
Agentura ECHA spolupracuje s mezinárodními 
orgány a regulačními úřady na celém světě na nových 
a vznikajících otázkách souvisejících s chemickou 
bezpečností.

Partnerské organizace na úrovni EU zastupující 
průmysl, akademickou sféru a občanskou společnost 
jsou v agentuře ECHA akreditovány a společně s 
ní pracují na ochraně lidského zdraví a životního 
prostředí.  
http://echa.europa.eu/cs/about-us

Informace o 
chemických látkách
Webové stránky agentury ECHA jsou jedinečným 
zdrojem informací o chemických látkách vyráběných v 
Evropě a dovážených do Evropy, jejich nebezpečných 
vlastnostech, klasifikaci a bezpečném používání. Tyto 
informace pocházejí přímo od výrobců a dovozců.
http://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals

Chemické látky v našem životě
Tento oddíl webových stránek vysvětluje, jak 
lze chemické látky bezpečně používat doma i v 
zaměstnání, jakož i „právo spotřebitelů klást dotazy“ 
zavedené nařízením REACH.
http://echa.europa.eu/cs/chemicals-in-our-life

Pomoc společnostem 
s dodržováním 
předpisů
Webové stránky agentury ECHA můžete použít k 
tomu, abyste: 

Zjistili, jaké jsou vaše povinnosti
Použijte navigátor, abyste zjistili, jaká je vaše 
úloha podle nařízení REACH a CLP, a abyste získali 
příslušné poradenství. 

Byli stále v obraze 
Přihlaste se k odběru našich novinek na adrese 
http://echa.europa.eu/cs/subscribe

Účastnili se akcí
Naše každoroční konference partnerů s 
individuálními konzultacemi je možno bezplatně 
navštívit nebo sledovat on-line.  Rovněž se můžete 
přihlásit na bezplatné on-line webináře.

Nalezli odpovědi na časté otázky
Procházejte rostoucí seznam častých dotazů nebo 
v něm vyhledávejte pomocí klíčových slov. 

Nalezli pomoc v jazycích EU
Použijte naše webové stránky nebo se obraťte na 
své národní kontaktní místo.

Zjistili, zda máte nárok na nižší poplatky
Na malé a střední podniky se v rámci dodržování 
předpisů podle nařízení REACH a BPR vztahují nižší 
poplatky. Udělejte si interaktivní test a postupujte 
krok za krokem podle příslušného návodu, abyste 
správně uvedli velikost vaší společnosti.  

Získali podporu
http://echa.europa.eu/cs/support 

PUBLIKACE
• letáky a informační listy
• fakta & údaje, zprávy a výstupy z workshopů
• pokyny
•  „pokyny v kostce“
Publikace ve 23 jazycích EU jsou k dispozici na adrese  
http://echa.europa.eu/cs/publications

IT NÁSTROJE
Dokumentaci týkající se chemické látky předkládáte 
pomocí nástrojů:
• IUCLID – slouží k uspořádání údajů,
• REACH-IT a R4BP 3  – slouží k předkládání údajů a 

jejich aktualizaci,  
• Chesar – slouží k vypracování zprávy o chemické 

bezpečnosti.

Řešení 
problematiky 
chemických látek 
vzbuzujících obavy
Spolupracujeme s Evropskou komisí a členskými státy 
EU na identifikaci „látek vzbuzujících mimořádné 
obavy“, pokud jde o lidské zdraví a životní prostředí, a 
na rozhodování, které látky vyžadují regulační řízení 
rizik na úrovni EU. Konečným cílem je nahradit tyto 
látky bezpečnějšími alternativami.
http://echa.europa.eu/cs/addressing-chemicals-of-
concern

Můžete se zapojit
Agentura ECHA konzultuje s veřejností návrhy na:

• testování látek na zvířatech, 
• harmonizaci klasifikace nebezpečných látek, 
• identifikaci „látek vzbuzujících mimořádné obavy“,
• rozhodnutí, u kterých z nich bude nutné předchozí 

povolení,
• povolení jejich dočasného používání jednotlivými 

společnostmi,
• omezení určitých použití látek,
• rozhodnutí, které biocidní účinné látky lze nahradit 

látkami bezpečnějšími.   

Přihlaste se k odběru upozornění a posílejte 
příspěvky: 
kanál RSS –   http://echa.europa.eu/
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