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Naša vízia: 
Chceme sa stať centrom poznatkov o udržateľnom 
riadení chemikálií, ktoré slúži v prospech 
rozličných politík EÚ a celosvetových iniciatív pre 
blaho občanov a životného prostredia.

Práca agentúry ECHA bude vychádzať z informácií 
o všetkých základných chemikáliách, ktoré sa 
používajú a sú registrované v EÚ.
Spolu s členskými štátmi EÚ a Európskou Komisiou 
bude ECHA pracovať na bezpečnejšom používaní 
chemikálií v Európe tak, že bude vylepšovať 
databázu údajov, šíriť ich a kontrolovať a podľa 
potreby prijímať regulatórne opatrenia.
Opatrenia budú impulzom pre priemysel, aby sa 
chemické látky používali bezpečne v rámci celého 
dodávateľského reťazca, zlepšila sa kvalita a 
udržateľnosť výrobkov, pričom na prvom mieste 
je ochrana európskych občanov, pracovníkov a 
životného prostredia.
ECHA bude budovať na údajoch, znalostiach a 
právomociach, aby presadila svoje ciele a presadila 
do praxe tri strategické priority.

Udržateľné riadenie 
chemických látok 

uplatňovaním 
právnych predpisov 

EÚ

Bezpečné a 
udržateľné 
používanie 

chemických látok v 
priemysle

Identifikácia a riadenie 
rizík súvisiacich s látkami 

vzbudzujúcimi obavy

Investovanie do sprievodných štruktúr

Spolu s našimi partnermi sa 
usilujeme o bezpečné používanie 
chemikálií.
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 » Cieľ 
V rámci dodávateľského reťazca sa bude uplatňovať 
efektívna komunikácia.

 » Výrobcom, používateľom, predajcom a 
spotrebiteľom musia podniky oznamovať 
informácie o tom, ako bezpečne zaobchádzať s 
chemikáliami v rámci dodávateľského reťazca.

Svojou snahou o udržateľnosť a inovácie ECHA 
pomáha podnikom pri bezpečnom riadení chemikálií, 
napríklad poskytuje nástroje, usmernenia, informácie 
a príklady osvedčených postupov.
Agentúra poskytuje pre širokú verejnosť a 
bezplatne databázu chemických látok, nástroje 
a výsledky analýz v prospech podnikov, 
výskumných pracovníkov, priemyselných združení 
a spotrebiteľských organizácií.
ECHA sa bude usilovať, aby priemyselné odvetvie 
intenzívnejšie využívalo existujúce nástroje 
a formáty, aby boli informácie o bezpečnosti 
chemických látok ako takých a vo výrobkoch 
dôsledne oznamované v rámci dodávateľského 
reťazca.

Priorita č. 3
Udržateľné riadenie chemických 
látok uplatňovaním právnych 
predpisov EÚ

 » Cieľ 
Informáciami, znalosťami a právomocami agentúry 
sa podporuje uplatňovanie právnych predpisov EÚ.

 » ECHA sa bude usilovať rozšíriť svoje znalosti a 
právomoci, aby podporila uplatňovanie právnych 
predpisov EÚ. V spolupráci s Komisiou a členskými 
štátmi EÚ identifikujeme právne a politické 
oblasti, do ktorých môže ECHA prispievať.

Agentúra sa sústredí na tie oblasti, v ktorých 
dokáže významne prispieť k vyššej úrovni ochrany 
a v ktorých existuje synergia s našimi znalosťami a 
právomocami. 
Budeme budovať na našich schopnostiach a 
digitálnych nástrojoch pri riadení predložených 
údajov a ich vyhodnocovaní, aby sa zlepšila 
bezpečnosť používania chemických látok 
a regulatórne rozhodnutia založené na dôkazoch. 
ECHA vytvorí synergie so zdrojmi údajov z 
medzinárodných programov a krajín mimo EÚ.
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Priorita č. 2
Bezpečné a udržateľné 
používanie chemických látok 
v priemysle

Priorita č. 1
Identifikovať látky vzbudzujúce 
obavy a riadiť súvisiace riziká

 » Cieľ 
Zrýchliť generovanie údajov a identifikovanie látok 
vzbudzujúcich obavy
Zrýchliť regulatórne kroky týkajúce sa látok 
vzbudzujúcich obavy

 » ECHA zbiera informácie o všetkých základných 
chemikáliách na trhu EÚ

Veľa podnikov však neposkytlo dostatok 
požadovaných informácií na bezpečné používanie 
chemických látok. ECHA sa obráti na podniky, 
aby poskytli viac údajov, ak budú chýbať dôležité 
bezpečnostné informácie. 
Agentúra bude spolupracovať s národnými orgánmi 
a Komisiou, aby sa zamerala na chemické látky 
vzbudzujúce obavy, ktoré by pravdepodobne mohli 
znamenať riziko pre zdravie a životné prostredie. 
ECHA zintenzívni svoju prácu na skupinách 
chemikálií, aby sa doplnili chýbajúce údaje, urýchlilo 
sa identifikovanie rizík vyplývajúce z chemických 
látok vzbudzujúcich obavy a reakcia priemyselného 
odvetvia.

Zahŕňa to lepšie informovanie o životnom cykle 
výrobkov, likvidácii odpadu, recyklácii a posudzovaní 
expozície. ECHA bude naďalej podporovať 
priemyselné podniky v EÚ, aby nahradili chemické 
látky vzbudzujúce obavy menej nebezpečnými 
náhradami.

Strategický plán do roku 2019 – 2023:
https://www.echa.europa.eu/sk/web/
guest/about-us/the-way-we-work/plans-
and-reports
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ECHA sa zasadzuje za bezpečné 
používanie chemikálií
Uplatňovaním právnych predpisov EÚ o chemických 
látkach v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi a 
Komisiou ECHA: 

 Ƚ pomáha priemyselnému odvetviu pri plnení 
požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov, 

 Ƚ  zlepšuje bezpečné používanie chemických látok, 
 Ƚ zaoberá sa chemickými látkami vzbudzujúcimi 

obavy, 
 Ƚ poskytuje informácie o chemických látkach.


