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Naše vize: 
Být centrem znalostí o udržitelném nakládání 
s chemickými látkami, které slouží široké škále 
politik EU a celosvětových iniciativ ve prospěch 
občanů a životního prostředí.

Agentura ECHA bude ve své práci vycházet z informací o všech 
hlavních chemických látkách používaných v EU a registrovaných u 
agentury ECHA.

Ve spolupráci s členskými státy EU a Evropskou komisí bude 
agentura ECHA zajišťovat bezpečnější používání chemických látek 
v Evropě tím, že zkvalitní datovou základnu a šíření a kontrolu 
poskytnutých údajů a v případě potřeby bude přijímat regulační 
opatření.

Tato opatření donutí průmyslové subjekty nakládat s chemickými 
látkami v celém dodavatelském řetězci bezpečně a bezpečně 
je i používat, zlepšit kvalitu výrobků a docílit udržitelnosti – tím 
ochrání občany, pracovníky a životní prostředí v EU.

Při dosahování těchto cílů bude agentura ECHA vycházet ze svých 
údajů, znalostí a kompetencí, aby mohla v praxi prosazovat tři 
strategické priority.

udržitelné nakládání 
s chemickými látkami 

prostřednictvím 
provádění právních 

předpisů EU
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identifikace látek vzbuzujících 
obavy a řízení souvisejících rizik

opatření na podporu investic do zdrojů zajišťujících 
akceschopnost

Společně se svými partnery usilujeme o 
bezpečné používání chemických látek
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 » Cíl 

nepřetržité zajišťování účinné komunikace v rámci celého 
dodavatelského řetězce

 » Společnosti musejí sdělovat informace o bezpečném zacházení 
s chemickými látkami v celém dodavatelském řetězci výrobcům, 
uživatelům, maloobchodníkům i spotřebitelům.

Agentura ECHA pomáhá společnostem nakládat s chemickými látkami 
bezpečně, přičemž usiluje o udržitelnost a inovace tím, že například 
poskytuje různé nástroje, pokyny, informace a příklady osvědčených 
postupů.

Databáze s informacemi o chemických látkách, analýzy a nástroje 
poskytované agenturou jsou veřejně přístupné a bezplatné a slouží 
společnostem, výzkumným pracovníkům, průmyslovým svazům a 
organizacím spotřebitelů.

Agentura ECHA zajistí, aby průmyslové subjekty ve větší míře 
využívaly tyto dostupné nástroje a formáty ke sdílení kompletních 
bezpečnostních informací o chemických látkách a chemických látkách 
obsažených ve výrobcích v rámci celého dodavatelského řetězce.

Priorita 3

Udržitelné nakládání s chemickými látkami 

prostřednictvím uplatňování právních 

předpisů EU

 » Cíl 

Informace, znalosti a kompetence agentury ECHA přispívají 
k provádění právních předpisů EU.

 » Agentura ECHA bude usilovat o rozšíření svých znalostí a 
kompetencí, aby podpořila uplatňování právních předpisů EU. 
Ve spolupráci s Komisí a zeměmi EU určí agentura ECHA právní 
předpisy a oblasti politiky, v jejichž rámci může svou prací 
přispět.

Agentura ECHA se zaměří na oblasti, ve kterých může významnou 
měrou přispět k zajištění vyšší úrovně ochrany a ve kterých lze 
využít existující synergie, pokud jde o naše současné znalosti a 
kompetence. 

Agentura bude při správě předkládaných údajů a jejich interpretaci 
vycházet ze svých schopností a digitálních nástrojů, aby dosáhla 
pokroku v bezpečném používání chemických látek a zlepšila 
postup přijímání podložených regulační rozhodnutí. Agentura 
ECHA zajistí součinnost se zdroji údajů z mezinárodních programů 
a zemí mimo EU. ED-01-19-098-CS-N - ISBN: 978-92-9481-192-9 - DOI: 10.2823/141651
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Priorita 2

Bezpečné a udržitelné používání chemických 

látek průmyslem

Priorita 1

Identifikace látek vzbuzujících obavy a 

řízení rizik

 » Cíl 

urychlit postup vytváření údajů a identifikaci látek vzbuzujících 
obavy

urychlit regulační opatření týkající se látek vzbuzujících obavy

 » Agentura ECHA obdržela informace o všech hlavních 
chemických látkách na trhu EU

Mnoho společností však neposkytuje dostatečné množství 
požadovaných informací k zajištění bezpečného používání 
chemických látek. Pokud důležité informace o bezpečnosti chybí, 
agentura ECHA vyžádá od společností další údaje. 

Agentura bude spolupracovat s vnitrostátními orgány a Komisí 
a zaměří se na chemické látky, které vzbuzují obavy – ty, které 
mohou představovat riziko pro zdraví či životní prostředí. 

Agentura ECHA se ve větší míře soustředí na určité skupiny 
chemických látek, aby doplnila chybějící údaje, urychlila postup 
identifikace rizik souvisejících s chemickými látkami vzbuzujícími 
obavy a aby přiměla průmysl k rychlejším reakcím.

Patří sem poskytování kvalitnějších informací o životním cyklu 
výrobku, odstraňování souvisejícího odpadu, recyklaci a posouzení 
expozic. Agentura ECHA rovněž posílí svou podporu poskytovanou 
průmyslu a zemím EU v oblasti nahrazování chemických látek 
vzbuzujících obavy méně nebezpečnými látkami.

Strategický plán na období 2019–2023:
https://www.echa.europa.eu/about-us/
the-way-we-work/plans-and-reportsi

Agentura ECHA – usilujeme 
o bezpečné používání 
chemických látek
Prováděním právních předpisů EU o chemických látkách ve 
spolupráci s vnitrostátními orgány a Komisí agentura ECHA: 

 Ƚ pomáhá průmyslovým subjektům splňovat právní požadavky, 

 Ƚ  přispívá k pokroku v oblasti bezpečného používání 
chemických látek, 

 Ƚ řeší problematiku chemických látek vzbuzujících obavy a 

 Ƚ poskytuje informace o chemických látkách.
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