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Informace o chemických látkách 
Co můžete najít v databázích agentury ECHA 
 

 
 

Agentura ECHA je unikátním zdrojem informací o chemických látkách vyráběných 

v Evropské unii, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu (a dovážených na tato 

území). 
 

Naše databáze obsahují informace o chemických látkách, 
jejich nebezpečných vlastnostech a jejich klasifikaci a 
o tom, jak tyto látky bezpečně používat. 
 
Tyto informace předkládají agentuře společnosti 
v souladu se svými povinnostmi podle nařízení REACH, 
nařízení CLP, nařízení o biocidních přípravcích a nařízení 
PIC. 
 
 

Tento informační list podává přehled údajů dostupných 
v našich klíčových databázích: 
 
• Nařízení REACH: Databáze registrovaných látek 
• Nařízení CLP: Seznam klasifikací a označení 
• Nařízení o biocidních přípravcích (BPR): Seznam 

účinných látek a biocidních přípravků 
• Nařízení o předchozím souhlasu (PIC): Chemické látky 

podléhající nařízení PIC 
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Stručný přehled 



  

ČTYŘI DATABÁZE AGENTURY ECHA 

Nařízení REACH: Databáze registrovaných látek 

Tato databáze obsahuje informace o desítkách tisíc 
registrovaných látek, a představuje tak jeden 
z nejrozsáhlejších zdrojů informací o chemických látkách 
na světě. 
 
Jelikož podniky stále předkládají nové registrační 
dokumentace, počet látek v databázi trvale roste. 
 
Chcete-li zjistit, které látky jsou již registrovány, nebo se 
chcete dozvědět více o nebezpečných vlastnostech 
chemických látek vyráběných v EU/EHS nebo do EU/EHS 
dovážených, je tato databáze neocenitelným zdrojem 
informací. 
 

 
 
 
Nařízení CLP: Seznam klasifikací a označení 

Tento seznam obsahuje informace o klasifikaci a 
označení oznámených a registrovaných látek. Zahrnuje 
seznam harmonizovaných klasifikací a také informace o 
kategoriích nebezpečných látek podle směrnice Seveso 
III. 
 
V této databázi můžete naleznete více základních 
informací o klasifikaci a označení látek. 
 

 
 

 

Nařízení BPR: Seznam účinných látek a biocidních 
přípravků 

Tato databáze obsahuje informace o kombinacích účinné 
látky a typu přípravku, pro něž byla podána žádost o 
schválení v souladu s nařízením o biocidních přípravcích. 
Poskytuje také odkazy na povolení přípravků. 
 
Chcete-li se dozvědět více o biocidních látkách a 
přípravcích, konzultujte tuto databázi. 
 

 
 
Nařízení PIC: Chemické látky podléhající nařízení PIC 

Tato databáze zahrnuje všechny nebezpečné chemické 
látky uvedené v příslušných přílohách nařízení 
o předchozím souhlasu (PIC) a obsahuje informace 
o jejich vývozu a dovozu. 
 
Oznámení o vývozu a dovozu je možné v ní vyhledávat 
pomocí řady kritérií, včetně roku, vyvážejícího členského 
státu EU, dovážející země, názvu chemické látky a/nebo 
směsi a typu chemické látky. 
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DALŠÍ INFORMACE 
 

Informace o chemických látkách: 

» https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals 
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