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Leer meer over de effecten van de chemische
stoffen die we in Europa gebruiken
Het is nu gemakkelijker om informatie te vinden over 120.000 chemische
stoffen die tegenwoordig in Europa worden gebruikt.
Helsinki, 20 januari 2016 – Er is nu een nieuwe, gemakkelijkere manier om meer te weten
te komen over de chemische stoffen die we dagelijks gebruiken. De informatie is beschikbaar
op drie niveaus van complexiteit: de eenvoudige infokaart, het uitgebreidere korte profiel en
de volledige brongegevens.
De infokaart geeft een samenvatting van de belangrijkste informatie over een chemische stof
in eenvoudig Engels. Gebruikers kunnen lezen over de chemische stoffen waaraan ze worden
blootgesteld, waar die stoffen gewoonlijk worden gebruikt, of ze gevaarlijk zijn en welke
voorzorgsmaatregelen er misschien moeten worden genomen.
Het korte profiel gaat dieper in op de milieueigenschappen, eigenschappen betreffende de
menselijke gezondheid en de fysisch-chemische eigenschappen van de chemische stof. Het
geeft een gebruikersvriendelijk overzicht van de voor iedere stof verzamelde informatie
krachtens de verschillende regelgeving voor chemische stoffen. Dit is zeer nuttig voor
werkgevers, werknemers, wetenschappers en toezichthouders.
Het derde niveau, brongegevens, omvat de oorspronkelijke gegevens die door bedrijven bij
ECHA zijn ingediend in REACH-registratiedossiers en aangiftes voor de lijst van indelingen en
etiketteringen.
Uitvoerend directeur Geert Dancet van ECHA zegt: "ECHA heeft zijn activiteiten uitgebreid van
het louter verzamelen van informatie naar het veel beter gebruiken van die informatie voor het
grote publiek alsook voor toezichthouders over de hele wereld. Deze ontwikkeling is een
belangrijke stap naar veiligere chemische stoffen in 2020 en een grote bijdrage van de EU aan
de doelen die de World Summit on Sustainable Development (Wereldtop over duurzame
ontwikkeling) van de Verenigde Naties in 2002 heeft gesteld.”
Deze aanpak op drie niveaus verbetert de transparantie en vindbaarheid van gegevens over
chemische stoffen. ECHA vermindert de hoeveelheid informatie niet, voegt geen informatie toe
en zorgt niet voor een goedkeuring van de verzamelde gegevens, maar maakt de informatie
wel veel toegankelijker.
Achtergrond
ECHA onderhoudt een van 's werelds grootste databases met regelgeving voor chemische
stoffen. Het combineert de informatie van REACH-registratiedossiers en kennisgevingen van
indeling en etikettering uit het bedrijfsleven met informatie die is verzameld door de lidstaten
van de EU en toezichthouders via stoffenbeoordeling en wettelijk risicobeheer (zoals
geharmoniseerde indeling en etikettering, autorisatie en beperking).
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De database geeft bijvoorbeeld informatie over
• De indeling en etikettering van 120.000 chemische stoffen;
• De gevaren en het veilige gebruik van 14.000 chemische stoffen die zijn geregistreerd
krachtens de REACH-verordening;
• 2 miljoen onderzoekssamenvattingen over eigenschappen en effecten van chemische
stoffen;
• 168 chemische stoffen die vermeld staan als zeer zorgwekkend; en
• 64 chemische stoffen waarvan men in de EU het gebruik heeft beperkt.
Voor biociden publiceert ECHA informatie over werkzame stoffen en biociden, alsmede een lijst
met leveranciers van werkzame stoffen en producten. Statistische gegevens over de uitvoer en
invoer van gevaarlijke stoffen die worden geregeld krachtens de Prior Informed Consent (PIC Voorafgaande geïnformeerde toestemming)-verordening zijn ook beschikbaar op de website
van ECHA.

Nadere informatie
Informatie over chemische stoffen
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Wat is een infokaart? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
Infokaart – briefkaart
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Achtergrondmateriaal voor de media
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Infokaarten voor nieuwe stoffen - nuttigere en transparantere informatie over chemische
stoffen, Nieuwsbrief ECHA 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
Van een infokaart naar gedetailleerde brongegevens - plannen van ECHA voor communicatie
over chemische stoffen, Nieuwsbrief ECHA 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is een regelgevend agentschap van
de Europese Unie dat in de EU regelgeving inzake chemische stoffen implementeert. ECHA
functioneert voor het veilige gebruik van chemische stoffen en verbetert de bescherming van
de menselijke gezondheid en het milieu, terwijl de concurrentiekracht van het Europese
bedrijfsleven wordt verhoogd. Meer informatie: http://echa.europa.eu/

