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Informacije o kemikalijah 
Kaj lahko najdete v zbirkah podatkov agencije ECHA 
 

 
 

Agencija ECHA je edinstven vir informacij o kemikalijah, proizvedenih v Evropski 

uniji, na Norveškem, v Lihtenštajnu in na Islandiji ter o kemikalijah, uvoženih v EU 

in te države. 

Naše zbirke podatkov vključujejo informacije o kemičnih 
snoveh, njihovih nevarnih lastnostih, razvrstitvi in 
načinih varne uporabe. 
 
Agenciji ECHA te informacije v skladu z obveznostmi, ki 
izhajajo iz uredb REACH, CLP, PIC in uredbe o biocidnih 
proizvodih, predložijo podjetja. 
 
 
 
 

Ta informativni bilten vsebuje pregled podatkov, ki so na 
voljo v naših glavnih zbirkah podatkov: 
 
• uredba REACH: zbirka podatkov o registriranih 

snoveh 
• CLP: Popis razvrščanja in označevanja  
• Uredba o biocidnih proizvodih Seznam aktivnih snovi 

in dobaviteljev 
• Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju (PIC) 

Kemikalije, za katere se uporablja uredba PIC 
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ŠTIRI ZBIRKE PODATKOV AGENCIJE ECHA 

Uredba REACH: zbirka podatkov o registriranih snoveh 

V tej zbirki podatkov so informacije o desetinah tisoč 
registriranih snovi, zaradi česar je med najbogatejšimi 
viri regulativnih informacij o kemikalijah na svetu. 
 
Število snovi v zbirki podatkov se bo sčasoma povečalo, 
saj število registracijske dokumentacije, ki jo predložijo 
podjetja, narašča. 
 
Če vas zanima, katere snovi so že registrirane, ali če 
želite izvedeti več o nevarnih lastnostih kemikalij, ki se 
proizvajajo v EU (ali so uvožene vanjo), je ta zbirka 
podatkov neprecenljiv vir informacij. 
 

 
 
 
CLP: Popis razvrščanja in označevanja 

Popis vsebuje informacije o razvrščanju in označevanju 
prijavljenih in registriranih snovi. Vključuje seznam 
usklajenih razvrstitev in informacije o kategorijah 
nevarnih snovi v skladu z direktivo Seveso III. 
 
Oglejte si popis in pridobite več informacij o osnovnih 
podatkih razvrščanja in označevanja prijavljenih in 
registriranih snovi; 
 

 
 

 

Uredba o biocidnih proizvodih Seznam aktivnih snovi in 
dobaviteljev 

V tej podatkovni zbirki so informacije o kombinacijah 
aktivnih snovi/vrst proizvodov, za katere je bila v skladu 
z uredbo o biocidnih proizvodih vložena vloga za 
odobritev. Ponuja tudi povezavo do dovoljenj za 
pripravke. 
 
Če vas zanima več o dobaviteljih biocidnih snovi in 
proizvodov, si oglejte ta seznam. 
 

 
 
Uredba PIC: Kemikalije, za katere se uporablja 
uredba PIC 

V tej podatkovni zbirki so zajete vse nevarne kemikalije 
iz ustreznih prilog k uredbi PIC ter informacije o 
njihovem izvozu in uvozu. 
 
Obvestila o izvozu ali uvozu se lahko pregledujejo z 
merili, kot so leto, država članica izvoznica, država 
uvoznica, ime kemikalije in/ali ime zmesi ter vrsta 
kemikalije. 
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DODATNE INFORMACIJE 
 

Informacije o kemikalijah 

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