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Informační list 

Evropská agentura pro chemické látky

Agentura ECHA a právní předpisy EU 
týkající se chemických látek
Prosazování bezpečného používání chemických látek

ECHA-15-FS-02-CS

EU má nejambicióznější právní předpisy na 
zajištění bezpečného používání chemických 
látek na světě.

Díky nařízením REACH a CLP zpřístupnily 
subjekty z chemického průmyslu nebývalé 
množství informací o chemických látkách 
používaných v celé Evropě. 

Nařízení o biocidních přípravcích zlepšilo 
fungování trhu s biocidními přípravky v 
EU. Nařízením o předchozím souhlasu se 
řídí vývoz a dovoz určitých nebezpečných 
chemických látek. 

Tyto čtyři právní předpisy na ochranu 
lidského zdraví a životního prostředí provádí 
do praxe Evropská agentura pro chemické 
látky (ECHA).   
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REACH

REACH je akronym používaný pro nařízení o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(z angl. Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of chemicals).

Chemická látka se nesmí v Evropě používat, pokud 
nebyla zaregistrována. Evropští výrobci a dovozci 
doposud zaregistrovali nejnebezpečnější chemické 
látky a látky vyráběné ve velkých a středně velkých 
množstvích. Látky vyráběné v nižších množstvích 
musí být zaregistrovány do roku 2018. Jakékoli nové 
chemické látky je třeba registrovat předtím, než se 
začnou vyrábět nebo uvádět na trh.

Jednotlivé registrace jsou podávány agentuře ECHA, 
která hodnotí jejich soulad s právními předpisy. Členské 
státy EU pak hodnotí vybrané látky, aby vyjasnily 
původní obavy týkající se lidského zdraví nebo životního 
prostředí.

Odpovědnost za chemickou bezpečnost nese nově podle 
nařízení REACH průmysl, nařízení však přináší také 
příležitost pro inovace.

Informace o chemických látkách jsou k dispozici 
každému

Agentura ECHA zveřejňuje informace z registračních 
dokumentací – s výjimkou důvěrných obchodních 
informací – na svých webových stránkách. Naleznete 
zde informace o látce samotné i její nebezpečnosti a 
pokyny pro bezpečné používání. Množství informací 
stále narůstá a webové stránky agentury ECHA se tak 
stávají celosvětově jedinečným zdrojem informací o 
chemických látkách. 

Výrobci a dovozci tyto informace využívají k zajištění 
bezpečného používání chemických látek. Informace 
ohledně bezpečnosti sdělují uživatelům, kteří 
tak mohou určit rizika na pracovišti a uplatnit ta 
nejúčinnější opatření k řízení rizik. Spotřebitelé mohou 
uvedené informace sloužit k tomu, aby se dozvěděli 
více o chemických látkách obsažených ve výrobcích, jež 
nakupují. 

Orgány pak pomocí těchto informací určují chemické 
látky, které kvůli své nebezpečnosti vyžadují 
dodatečnou kontrolu či omezení. Informace z 
registračních dokumentací poskytnuté společnostmi 
využívají také vnitrostátní orgány odpovědné za 
prosazování předpisů při provádění inspekcí na místě 
a kontrole, zda jsou zavedena náležitá opatření k řízení 
rizik.

Sdílení informací, aby se zamezilo zbytečným 
zkouškám na zvířatech

Společnosti, které vyrábějí tutéž chemickou látku, 
musí spolupracovat a vyměňovat si o dané látce 
informace. Tato výměna informací je vyžadována 
právními předpisy, aby se zamezilo zbytečným 
zkouškám na zvířatech a náklady pro společnosti byly 
co nejnižší. V případech, kdy údaje nejsou k dispozici, 
jsou podporovány alternativní metody posuzování rizik 
chemických látek, neboť zkoušky na zvířatech smí být 
prováděny až jako poslední možnost.

Pokud navíc průmyslové subjekty navrhnou provést 
zkoušky na obratlovcích, agentura ECHA návrh zveřejní 
na svých webových stránkách. Každý, kdo má o látce 
k dispozici důležité informace, je může agentuře ECHA 
předložit. Zjistí-li se, že tyto informace jsou relevantní, 
lze dalším zkouškám na zvířatech zabránit.

Řízení látek vzbuzujících obavy

Důkazní břemeno klade nařízení REACH na společnosti. 
Aby společnosti dodržely ustanovení nařízení, musí 
určit a řídit rizika spojená s látkami, jež vyrábějí a 
uvádějí na trh v EU. 
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Musí agentuře ECHA prokázat, jakým způsobem lze 
látku bezpečně používat, a opatření k řízení rizik musí 
sdělit uživatelům.

Jestliže je řízení rizik, které bylo doporučeno 
průmyslovými subjekty v registrační dokumentaci, 
považováno za nedostačující, EU může podmínky 
používání takovéto látky upřesnit, například jej omezit 
nebo vyžadovat, aby společnosti k jejímu používání 
nejprve získaly povolení.

Látky, které mohou mít závažné účinky na lidské 
zdraví a životní prostředí, mohou být označeny za 
látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) a zařazeny 
na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. 
Následně mohou být tyto látky přesunuty na seznam 
látek podléhajících povolení. To znamená, že od určitého 
data nesmí společnosti uvádět dotčenou nebezpečnou 
látku na trh ani ji používat, pokud k tomu nezískaly 
povolení. Jedním z hlavních cílů povolování je látky 
vzbuzující mimořádné obavy pokud možno nahradit.

KLASIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ

Cílem nařízení EU o klasifikaci, označování a balení 
chemických látek a směsí (CLP) je chránit lidské zdraví 
a životní prostředí a současně umožnit volný pohyb 
chemických látek. Do právních předpisů EU jsou tímto 
nařízením začleněna kritéria pro klasifikaci chemických 
látek stanovená v globálně harmonizovaném systému 
Organizace spojených národů.

Od společností se vyžaduje, aby agentuře ECHA 
oznámily klasifikace a označení, které používají pro své 
chemické látky. Agentura ECHA od společností dosud 
obdržela miliony takovýchto oznámení, jež se týkala 
více než 100 000 látek. Oznamují se veškeré látky, 
které musí být registrovány podle nařízení REACH, a 
rovněž všechny nebezpečné látky. 

Členské státy a průmyslové subjekty mohou 
navrhnout, aby byly klasifikace a označení nebezpečné 
látky harmonizovány v celé Evropské unii. Tato 
harmonizovaná klasifikace zajistí, aby všechny 
společnosti poskytovaly svým zákazníkům stejné 
informace. Rozhodnutí Evropské komise ohledně 
harmonizace se zakládá na stanovisku Výboru pro 
posuzování rizik agentury ECHA, jemuž předchází 
veřejná konzultace. 

 
 

Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
zavádí nové výstražné symboly.

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY

Biocidní přípravky se používají k ochraně před škůdci 
a dalšími škodlivými mikroorganismy. Patří mezi ně 
například repelenty, konzervační prostředky na dřevo 
nebo dezinfekční prostředky. 

Cílem nařízení o biocidních přípravcích je zlepšit 
fungování trhu s biocidními přípravky v EU a zároveň 
zajistit vysokou úroveň ochrany lidí a životního 
prostředí. Nejnebezpečnější účinné biocidní látky 
se před schválením posuzují a právě tak jsou před 
povolením posuzovány biocidní přípravky, které 
tyto látky obsahují. Cílem je omezit množství 
karcinogenních, mutagenních a toxických látek na trhu. 
Pokud je účinná látka identifikována jako látka, která 
se má nahradit látkou méně nebezpečnou, může být 
v biocidním přípravku povolena pouze tehdy, jestliže 
nejsou k dispozici žádné lepší alternativy.

Všechny biocidní přípravky musí získat povolení 
ještě předtím, než mohou být uvedeny na trh. Výrobci 
biocidních přípravků mohou požádat o povolení 
přípravku v jedné zemi nebo o povolení, které se 
vztahuje na všechny členské státy EU.  
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PŘEDCHOZÍ SOUHLAS

Nařízení o předchozím souhlasu stanovuje pravidla pro 
vývoz a dovoz určitých nebezpečných chemických látek. 
V rámci Evropské unie se jím provádí Rotterdamská 
úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité 
nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním 
obchodu. Stanoví povinnosti pro společnosti, které 
chtějí tyto chemické látky vyvážet do zemí mimo EU. 
Přijímající země je o tom, že na její území má vstoupit 
nebezpečná chemická látka, předem informována. 
Následně může dovoz látky odmítnout.

ODBORNÉ ZNALOSTI A VYNIKAJÍCÍ 
ÚROVEŇ REGULACE

Ve vědeckých výborech agentury ECHA se setkávají 
odborníci z členských států. Výbor pro posuzování 
rizik a Výbor pro socioekonomickou analýzu připravují 
stanoviska agentury ECHA týkající se rizik chemických 
látek a sociálně-ekonomického dopadu legislativních 
kroků ve vztahu k nebezpečným chemickým látkám. 

Výbor členských států předkládá stanoviska a 
rozhoduje v případě rozdílů v názorech mezi členskými 
státy. Výbor pro biocidní přípravky vypracovává 
stanoviska k řadě postupů podle nařízení o biocidních 
přípravcích.

Fórum pro výměnu informací o prosazování koordinuje 
prosazování právních předpisů v celé Evropě 
prostřednictvím společných projektů.

PODPORA PRŮMYSLU

Agentura ECHA poskytuje podporu průmyslovým 
subjektům tím, že zveřejňuje informace a pokyny v 
23 jazycích EU. Společně s členskými státy EU/EHP 
agentura zajišťuje služby kontaktního místa a pořádá 
různé akce, workshopy a webináře.

   

                 
echa.europa.eu/regulations
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