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Informácie o chemikáliách 
Čo môžete nájsť v databázach agentúry ECHA 
 

 
 

Agentúra ECHA je jedinečný zdroj informácií o chemikáliách vyrobených 

v Európskej únii, Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande, ako aj dovážaných 

do týchto krajín. 

Naše databázy obsahujú informácie o chemických 
látkach, ich vlastnostiach spôsobujúcich nebezpečnosť 
a ich klasifikácii, ako aj o tom, ako tieto látky bezpečne 
používať. 
 
Tieto informácie predkladajú agentúre spoločnosti v 
súlade s povinnosťami podľa nariadení REACH, CLP, 
nariadenia o biocídnych výrobkoch a nariadenia PIC. 
 
 

Tento informačný leták poskytuje prehľad údajov, ktoré 
sú k dispozícii v našich hlavných databázach: 
 
• REACH: Databáza registrovaných látok 
• CLP: Zoznam klasifikácie a označovania 
• Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR): Zoznam 

účinných látok a biocídnych výrobkov 
• Nariadenie o udeľovaní predbežného súhlasu po 

predchádzajúcom ohlásení (PIC): Chemikálie, na 
ktoré sa vzťahuje PIC 
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ŠTYRI DATABÁZY ECHA 

REACH: Databáza registrovaných látok 

Táto databáza obsahuje informácie o desiatok tisícoch 
zaregistrovaných látok. Je teda jedným z najväčších 
zdrojov regulačných informácií o chemikáliách na svete. 
 
Počet látok v databáze sa naďalej zvyšuje, pretože 
spoločnosti predkladajú nové registračné dokumentácie. 
 
Ak chcete vedieť, ktoré látky sú už registrované, alebo ak 
sa chcete dozvedieť viac o vlastnostiach chemických 
látok spôsobujúcich nebezpečnosť v prípade látok, ktoré 
sú vyrobené v EÚ/EHP alebo sa do nich dovážajú, táto 
databáza je neoceniteľným zdrojom informácií. 
 

 
 
 
CLP: Zoznam klasifikácie a označovania 

Tento zoznam obsahuje klasifikáciu a označovanie 
informácií o oznámených a zaregistrovaných látkach. 
Zahŕňa zoznam harmonizovaných klasifikácií, ako aj 
informácií o kategóriách nebezpečných látok podľa 
smernice Seveso III. 
 
Prezrite si tento zoznam, aby ste získali viac základných 
informácií o klasifikácii a označovaní látok. 
 

 
 

 

Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR): Zoznam 
účinných látok a biocídnych výrobkov 

Táto databáza obsahuje kombinované informácie 
o účinných látkach a typoch výrobkov, pre ktoré bola 
predložená žiadosť o schválenie podľa nariadenia 
o biocídnych výrobkoch. Nájdete tu aj odkazy na 
autorizáciu výrobkov. 
 
Ak sa chcete dozvedieť viac o biocídnych látkach 
a výrobkoch, pozrite si túto databázu. 
 

 
 
PIC: Chemikálie podliehajúce PIC 

Táto databáza pokrýva všetky nebezpečné chemikálie 
uvedené v príslušných prílohách k nariadeniu PIC 
a obsahuje informácie o ich vývoze a dovoze. 
 
Oznámenia o vývoze alebo dovoze možno vyhľadávať 
podľa kritérií, medzi ktoré patria rok, vyvážajúci členský 
štát EÚ, dovážajúca krajina, názov chemikálie a/alebo 
zmesi a druh chemikálie. 
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