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Uplatňovanie 
nariadenie 
REACH
Bezpečnejšie chemikálie v 
Európe

 Priemysel zodpovedá za chemickú 
bezpečnosť

 Žiadne údaje, žiadny trh

Cesta

Summit Zeme v Rio de Janeiro

Globálny 
harmonizovaný 
systém klasifikácie 
a označovania 
nebezpečných 
chemických látok

REACH

Biela kniha o 
politike v oblasti 
chemických látok

Smernica o nebezpečných látkach
Smernica o obmedzeniach

2001

1967

1976

Najnebezpečnejšie 
a najbežnejšie látky 

zaregistrované
2010

Látky na trhu EÚ zaregistrované 2018

2002

Látky vzbudzujúce 
veľmi veľké obavy, 

ktoré sa nachádzajú v 
spotrebiteľských výrobkoch 
a ktoré je potrebné oznámiť

2011

Významné 
nepriaznivé 
účinky na 
ľudské zdravie 
a životné 
prostredie 
minimalizované

Všetky príslušné látky 
vzbudzujúce veľmi veľké obavy na 

zozname kandidátskych látok 2020

Klasifikácia, 
označovanie a 

balenie 
2008

2006

Strategický 
prístup k 
medzinárodnému 
hospodáreniu 
s chemickými 
látkami

2006

1992

EÚ

Prínosy 
pre životné 
prostredie
•	  Jasnejší obraz o chemickom 
znečistení v Európe 
•	 Výsledkom dôkladnejších znalostí 
chemikálií je lepšia kontrola rizík

Emisie chemických látok

Červená – perzistentné, bioakumulatívne 
a toxické, veľmi perzistentné a veľmi 
bioakumulatívne  
Emisie sa musia minimalizovať

Žltá – toxické 
Emisie sa musia regulovať

Zelená – látky, ktoré sa nepovažujú za 
nebezpečné  
Malé environmentálne riziko



    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

Bezpečnejšie chemikálie v Európe 

Jedinečný  
zdroj informácií
•	 Dozveďte sa viac o chemikáliách 
používaných v Európe
•	 Navštívte webovú  
stránku agentúry ECHA  
echa.europa.eu

BISFENOL |

Testovanie na 
zvieratách ako 
posledná možnosť
•	  Spoločné využívanie informácií o rovnakej 
látke je povinné 
•	 Jedna látka, jedna registrácia
•	  Alternatívy k testovaniu na zvieratách 
podporované

Prínosy pre podniky
•	 Rovnaké podmienky
•	  Lepšia komunikácia v dodávateľskom reťazci
•	  Príležitosti na inováciu

Menšie spoločnosti z 
celkového hľadiska

•	  Čím menšia spoločnosť, tým nižší poplatok
•	 Podpora v národných jazykoch 
 echa.europa.eu
•	 Sieť národných asistenčných pracovísk

Prínosy pre občanov
•	  Bezpečnejšie chemikálie znamenajú 
bezpečnejšie výrobky 

•	  Poznajte, čo kupujete 
 – spýtajte sa maloobchodného predajcu

Napríklad v Nemecku je možnosť využiť online nástroj 
mimovládnej organizácie BUND: www.bund.net/giftfrage

Prínosy pre 
zamestnancov
•	 Práca s chemikáliami je bezpečnejšia 
 – lepší manažment rizík
•	 Nahrádzanie nebezpečných chemických 
látok bezpečnejšími

Napríklad, v súčasnosti je k dispozícii nová výrobná metóda na 
odstránenie toxického arzénu z procesu výroby skla na ostrove 
Murano v Taliansku.


