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Informačný leták 

Európska chemická agentúra

Právne predpisy agentúry ECHA a EÚ 
týkajúce sa chemických látok
Zlepšenie bezpečného používania chemických látok

ECHA-15-FS-02-SK

EÚ má najambicióznejšie právne predpisy na 
zaistenie bezpečného používania chemických 
látok na svete.

Chemický priemysel vďaka nariadeniam 
REACH a CLP sprístupnil predtým nevídané 
množstvo informácií o chemických látkach, 
ktoré sa používajú v celej Európe. 

Nariadením o biocídnych výrobkoch sa 
zlepšuje fungovanie trhu s biocídnymi 
výrobkami v EÚ. Nariadením 
o predchádzajúcom informovanom súhlase 
sa kontroluje vývoz a dovoz určitých 
nebezpečných chemických látok. 

Európska chemická agentúra (ECHA) 
uplatňuje tieto štyri právne predpisy na 
ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.   
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Nariadenie REACH

REACH znamená Registrácia, Evaluácia (hodnotenie), 
Autorizácia a obmedzovanie CHemických látok.

Chemické látky sa nemôžu v Európe používať, ak neboli 
zaregistrované. Európski výrobcovia a dovozcovia 
doteraz zaregistrovali najnebezpečnejšie chemické látky 
a chemické látky vyrobené vo vysokých a stredných 
objemoch. Nižšie objemy musia byť zaregistrované do roku 
2018. Všetky nové chemické látky sa musia predtým, ako 
sú vyrobené alebo uvedené na trh, zaregistrovať.

Agentúra ECHA prijíma jednotlivé registrácie a hodnotí ich 
súlad s právnymi predpismi a členské štáty EÚ hodnotia 
vybrané látky s cieľom objasniť počiatočné obavy o zdravie 
ľudí alebo životné prostredie.

Podľa nariadenia REACH nesie zodpovednosť za chemickú 
bezpečnosť priemysel, predstavuje však aj možnosť inovácie.

Informácie o chemických látkach sú k dispozícii pre 
každého

Agentúra ECHA publikuje informácie z registračných 
dokumentácií na svojej webovej stránke, s výnimkou 
komerčne dôverných údajov. Na webovej stránke sú k 
dispozícii informácie o látke ako takej, jej nebezpečnosti a 
usmernenia ako ju bezpečne používať. Množstvo informácií 
sa neustále zväčšuje a táto webová stránka sa preto stáva 
unikátnym zdrojom informácií o chemických látkach vo 
svete. 

Výrobcovia a dovozcovia využívajú tieto informácie na 
zaistenie bezpečného používania chemických látok. 
Informácie o bezpečnosti oznamujú následne užívateľom, 
ktorí môžu identifikovať riziká na pracovisku a aplikovať 
najúčinnejšie opatrenia manažmentu rizík. Spotrebitelia 
môžu tieto informácie využiť, aby sa dozvedeli viac 
o chemických látkach vo výrobkoch, ktoré kupujú. 

Verejné inštitúcie tieto informácie využívajú na 
identifikovanie chemických látok, ktoré vzhľadom na 
svoju nebezpečnosť vyžadujú ďalšie kontroly alebo 
obmedzenia. Informácie z registrácií, ktoré poskytli 
spoločnosti, využívajú aj vnútroštátne orgány na 
presadzovanie právnych predpisov, keď vykonávajú 
kontroly na pracoviskách a overujú, či sú zavedené náležité 
opatrenia manažmentu rizík.

Zdieľanie informácií, aby sa zabránilo zbytočnému 
testovaniu na zvieratách

Spoločnosti, ktoré vyrábajú rovnakú chemickú látku, musia 
spolupracovať pri výmene informácií o tejto chemickej 
látke. Takáto výmena informácií sa vyžaduje na základe 
právnych predpisov, aby sa zabránilo zbytočnému 
testovaniu na zvieratách a aby sa spoločnostiam 
minimalizovali náklady. V prípade, že údaje nie sú k 
dispozícii, podporujú sa alternatívne metódy posudzovania 
nebezpečnosti chemických látok, pretože testovanie na 
zvieratách sa má využiť len ako posledná možnosť.

Ak priemysel navrhne vykonať testovanie na stavovcoch, 
agentúra ECHA uverejní tento návrh na svojej webovej 
stránke. Každý, kto má relevantné informácie o 
navrhnutom testovaní látky, ich môže zaslať agentúre 
ECHA. Ak sa zistia takéto informácie, je možné zabrániť 
testovaniu na zvieratách.

Manažment látok vzbudzujúcich obavy

V nariadení REACH sa dôkazné bremeno kladie 
na spoločnosti. Na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z 
nariadenia musia spoločnosti identifikovať a riadiť riziká 
spojené s látkami, ktoré vyrábajú a uvádzajú na trh v EÚ. 
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Sú povinné agentúre ECHA preukázať, ako možno látku 
bezpečne používať, a užívateľom musia oznamovať 
opatrenia manažmentu rizík.

Ak sa manažment rizík, ktorý odporučil priemysel v 
registračnej dokumentácii nepovažuje za dostatočný, EÚ 
môže používaniu takejto látky stanoviť hranice, napríklad 
obmedzením jej používania alebo tak, že od spoločností 
vyžaduje, aby pred použitím látky získali autorizáciu na jej 
použitie.

Látky, ktoré môžu mať závažné účinky na ľudské zdravie 
a životné prostredie, môžu byť identifikované ako látky 
vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) a sú pridané 
do zoznamu kandidátskych látok. Ďalším krokom je, 
že tieto látky sa môžu presunúť do autorizačného 
zoznamu. To znamená, že po stanovenom dátume nebude 
spoločnostiam povolené, aby nebezpečnú látku uviedli 
na trh alebo aby takúto látku používali, ak na to nemajú 
oprávnenie. Jedným z hlavných cieľov autorizácie je, aby sa 
látky SVHC podľa možností nahradili.

KLASIFIKÁCIA A OZNAČOVANIE

Cieľom nariadenia EÚ o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí (CLP) je tiež chrániť ľudské zdravie a životné 
prostredie, ako aj umožniť voľný pohyb látok. Začleňujú 
sa ním klasifikačné kritériá globálneho harmonizovaného 
systému OSN pre chemické látky do práva EÚ.

Spoločnosti musia informovať agentúru ECHA o 
klasifikácii a označení, ktoré v prípade svojich látok 
používajú. Agentúra ECHA dostala od spoločností 
milióny takýchto oznámení pre viac ako 100 000 látok. 
Oznamovanie sa vykonáva pre všetky látky, ktoré musia 
byť podľa nariadenia REACH registrované, a tiež pre 
všetky nebezpečné látky. 

Členské štáty a priemysel môžu navrhnúť, aby klasifikácia 
a označenie nebezpečnej látky boli harmonizované v 
celej EÚ. Harmonizovanou klasifikáciou sa zabezpečí, že 
všetky spoločnosti budú poskytovať svojim zákazníkom 
rovnaké informácie. Základom rozhodnutí Európskej 
komisie týkajúcich sa harmonizácie je stanovisko Výboru 
pre hodnotenie rizík agentúry ECHA, ktorému predchádza 
verejná konzultácia. 

 
 

V nariadení o klasifikácii, označovaní a balení sa zavádzajú 
nové piktogramy.

BIOCÍDNE VÝROBKY

Biocídne výrobky sa používajú proti škodcom a škodlivým 
mikroorganizmom. Patria k nim napríklad repelenty 
proti hmyzu, prostriedky na ochranu dreva a dezinfekčné 
prostriedky. 

Účelom nariadenia o biocídnych výrobkoch je zlepšiť 
fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami v EÚ a zároveň 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného 
prostredia. Najnebezpečnejšie účinné biocídne látky 
sa posudzujú pred schválením, rovnako ako aj biocídne 
výrobky, ktoré ich obsahujú. Cieľom je zredukovať počet 
karcinogénov, mutagénov a toxických látok na trhu. 
Ak je účinná látka identifikovaná ako látka, ktorá má 
byť nahradená menej nebezpečnou látkou, môže byť 
autorizovaná v biocídnom výrobku schválená len v prípade, 
že nie sú k dispozícii lepšie alternatívy.

Všetky biocídne výrobky musia získať autorizáciu predtým, 
ako môžu byť uvedené na trh. Výrobcovia biocídnych 
výrobkov môžu požiadať o autorizáciu výrobku v jednej 
krajine alebo o autorizáciu, ktorá zahŕňa všetky členské 
štáty EÚ.  
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PREDBEŽNÝ SÚHLAS 
PO PREDCHÁDZAJÚCOM SCHVÁLENÍ

V nariadení o udeľovaní predbežného súhlasu po 
predchádzajúcom schválení sa stanovujú usmernenia pre 
vývoz a dovoz určitých nebezpečných chemických látok. 
V rámci Európskej únie sa ním vykonáva Rotterdamský 
dohovor na kontrolu niektorých nebezpečných chemických 
látok a pesticídov v medzinárodnom obchode. V rámci 
tohto nariadenia sa povinnosti pripisujú určitým 
spoločnostiam, ktoré chcú tieto chemické látky vyvážať 
do krajín mimo EÚ. Krajiny, ktoré takéto látky prijímajú, sú 
vopred informované, keď majú byť do ich krajiny dovezené 
nebezpečné chemické látky. Tieto krajiny potom majú 
možnosť odmietnuť dovoz takýchto látok.

VEDECKÁ ODBORNOSŤ A REGULAČNÁ 
DOKONALOSŤ

Vedecké výbory agentúry ECHA združujú odborníkov z 
členských štátov. Výbor pre hodnotenie rizík a Výbor pre 
sociálno-ekonomickú analýzu vypracúvajú stanoviská 
agentúry ECHA týkajúce sa rizík látok a sociálno-
ekonomického dopadu legislatívnych krokov na 
nebezpečné chemické látky. 
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Výbor členských štátov poskytuje stanoviská a rieši 
rozdiely v názoroch medzi členskými štátmi. Výbor pre 
biocídne výrobky vypracúva stanoviská k niektorým 
postupom nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych 
predpisov koordinuje presadzovanie v rámci Európy 
prostredníctvom spoločných projektov.

PODPORA PRIEMYSLU

Agentúra ECHA podporuje priemysel publikovaním 
informácií a usmernení v 23 jazykoch EÚ. Agentúra spolu s 
členskými štátmi EÚ/EHP poskytuje služby asistenčných 
pracovísk a organizuje podujatia, semináre a webináre.
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