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Научете повече за въздействието на
химикалите, които употребяваме в Европа
Вече е по-лесно да намерите информация за 120 000 химикала,
употребявани в Европа днес
Хелзинки, 20 януари 2016 г. — Вече има нов, по-лесен начин да научите повече за
химикалите, които употребяваме ежедневно. Информацията е представена в три нива на
сложност: обикновена информационна карта, по-подробен кратък профил и пълни данни
за източника.
Информационната карта (InfoCard) съдържа резюме с основна информация за
химичното вещество на общодостъпен език. Потребителите могат да прочетат за
химикалите, на чието въздействие са изложени, къде обикновено се използват, дали са
опасни, както и за предпазните мерки, които е възможно да им се наложи да
предприемат.
В краткия профил се разглеждат по-подробно околната среда, здравето на човека и
физикохимичните свойства на химичното вещество. Даден е лесен за ползване преглед на
събраната информация за всяко вещество съгласно различни регламенти за химикалите.
Краткият профил е предназначен най-вече за работодатели, работници, представители на
академичните среди и законодатели.
Третото ниво, данни за източника, включва необработени данни, предоставени на ECHA
от дружествата в регистрационните досиета по REACH и нотификациите в списъка за
класификация и етикетиране.
Изпълнителният директор на ECHA, Geert Dancet, заявява: „Понастоящем ECHA преминава
от събиране на информацията към по-ефективното ѝ ползване както от обществеността,
така и от законодателите по света. Това е важна стъпка към употребата на по-безопасни
химикали до 2020 г. и голям принос на ЕС за постигане на целите за устойчиво развитие
на Световната среща на високо равнище на ООН, определени през 2002 г.“
Този подход на три нива подобрява прозрачността и проследяването на данните за
химикалите. ECHA не намалява количеството информация чрез добавяне или одобряване
на събраните данни, а я прави много по-достъпна.
Общи сведения
ECHA поддържа една от най-големите регулаторни бази данни за химикали в света. В нея
са съчетани информация от регистрационните досиета по REACH и нотификациите за
класификация и етикетиране от индустрията с информация, събрана от държавите —
членки на ЕС, и законодателите чрез оценка на веществата и регулаторно управление на
риска (напр. хармонизирана класификация и етикетиране, разрешаване и ограничаване).
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Например базата данни предлага информация за:
• класификацията и етикетирането на 120 000 вещества,
• опасностите и безопасната употреба на 14 000 химикала, регистрирани съгласно
регламента REACH,
• 2 милиона резюмета на изследвания относно свойствата и въздействията на
химикалите,
• 168 химикала, посочени като вещества, пораждащи сериозно безпокойство, и
• 64 химикала, чиято употреба е ограничена в ЕС.
По отношение на биоцидите ECHA публикува информация за активни вещества, биоциди,
както и списък на доставчиците на активни вещества и биоциди. Статистическите данни
за вноса и износа на опасни вещества, които се регулират съгласно Регламента за
предварително информирано съгласие (PIC), също са представени на интернет страницата
на ECHA.

Допълнителна информация
Информация за химикалите
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Какво представлява InfoCard? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
InfoCard — карта с информация
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Информация за медиите
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Информационни карти за нови вещества — повече полезна и прозрачна информация за
химикалите, Бюлетин на ECHA 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
От информационната карта до подробните данни за източника — плановете на ECHA за
комуникация относно химикалите, Бюлетин на ECHA 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
Европейската агенция по химикали (ECHA) е регулаторна агенция на Европейския съюз за
изпълнение на регламентите на ЕС за химикалите. ECHA работи за безопасната употреба
на химикалите, като подобрява защитата на здраве на човека и околната среда и
същевременно повишава конкурентоспособността на европейската индустрия.
Допълнителна информация: http://echa.europa.eu/

