ECHA-term

Terminologija iz uredb REACH in CLP ter uredbe o biocidnih proizvodih v 22 jezikih je zdaj na
voljo na spletu
http://echa-term.echa.europa.eu
Kadar uporabljate terminologijo iz uredb REACH in CLP ter uredbe o biocidnih proizvodih v
dveh ali več jezikih EU ali se zanimate za opredelitev izrazov, je terminološka podatkovna
zbirka ECHA dragocen vir.

Kaj je ECHA-term?
Zbirka podatkov je vir zanesljive, usklajene
in posodobljene terminologije s področja
kemikalij v več jezikih. Namenjena je
izboljšanju kakovosti prevodov in večji
jasnosti pri komuniciranju.

Kaj je v zbirki ECHA-term?
Vnosi zajemajo različna področja, kot so
definicije, opombe, sobesedilo, povezani
izrazi, dokumenti in druge ustrezne
informacije.
Zbirka podatkov je namenjena različnim
uporabnikom: zainteresiranim stranem iz
uredb REACH in CLP ter uredbe o
biocidnih
proizvodih,
nacionalnim
organom,
prevajalcem,
tolmačem,
javnosti in agenciji ECHA.

V vašem jeziku
ECHA-term obsega terminologijo v 23 jezikih
EU: angleščini, bolgarščini, češčini, danščini,
estonščini, finščini, francoščini, grščini,
hrvaščini, italijanščini, latvijščini, litovščini,
madžarščini,
malteščini,
nemščini,
nizozemščini,
poljščini,
portugalščini,
romunščini, slovaščini, slovenščini, španščini
in švedščini.

ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINSKA | ECHA.EUROPA.EU

Terminologija iz
•

uredbe REACH

•

uredbe CLP (izrazi, stavki o
nevarnosti in previdnostni stavki)

•

uredbe o biocidnih proizvodih

•

smernic agencije ECHA (izrazi in
deskriptorji)

•

piktogramov za nevarnost iz uredbe
CLP

•

snovi, ki vzbujajo veliko
zaskrbljenost.

Celoten vnos: izraz z definicijo, sobesedilo,
referenčni vir, opomba, kratica, ocena
zanesljivosti in datum vnosa.
Možna je tudi navigacija v več jezikih.

Prevod izraza

Funkcije
•

funkcija za iskanje v enem ali več
jezikih

•

napredno brskanje po abecednem
vrstnem redu

•

napredno iskanje (po številki EC,
številki CAS in kodi GHS, stavkih o
nevarnosti in previdnostnih stavkih)

•

možnost spremembe vmesniškega
jezika

•

povezani izrazi, protipomenke in več

•

možnost pošiljanja povratnih
informacij o obstoječih izrazih

•

napredni izvoz v obliki Excel ali
TBX

•

obveščanje o novostih in arhiv
novosti.

ECHA-term
vam pomaga v 23 jezikih EU!
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