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Zjistěte více o účincích chemických látek,
které v Evropě používáme
Najít informace o 120 000 chemických látkách používaných v současnosti
v Evropě je nyní snazší
Helsinky, 20. ledna 2016 – Nyní existuje nový, jednodušší způsob, jak se dozvědět více o
chemických látkách, které každodenně používáme. Informace jsou dostupné ve třech úrovních
podrobnosti: v podobě jednoduché informační karty, o něco podrobnějšího stručného profilu a
kompletních zdrojových dat.
Informační karta uvádí přehled klíčových informací o chemické látce ve snadno
srozumitelném jazyce. Uživatelé si tak mohou přečíst informace o chemických látkách, jimž
jsou vystaveni, kde se tyto látky obvykle používají, zda jsou nebezpečné a jaká opatření může
být nutné přijmout.
Stručný profil podrobněji popisuje vlastnosti týkající se životního prostředí a lidského zdraví a
fyzikálně-chemické vlastnosti. Poskytuje uživatelům přehledný souhrn informací o jednotlivých
látkách, shromážděných na základě různých nařízení vztahujících se na chemické látky. To
bude užitečné především pro zaměstnavatele, pracovníky, akademické pracovníky a regulační
orgány.
Třetí úroveň, zdrojová data, obsahuje nezpracovaná data předložená společnostmi agentuře
ECHA v registračních dokumentacích podle nařízení REACH a v oznámeních na seznam
klasifikací a označení.
Výkonný ředitel agentury ECHA Geert Dancet k tomu uvádí: „Agentura ECHA přechází od
shromažďování informací k jejich mnohem lepšímu využívání jak veřejností, tak regulačními
orgány po celém světě. Spuštění tohoto projektu představuje důležitý krok k bezpečnějším
chemickým látkám do roku 2020 a významný příspěvek EU k cílům stanoveným na Světovém
summitu OSN o udržitelném rozvoji v roce 2002.“
Tento tříúrovňový přístup zlepšuje transparentnost a sledovatelnost údajů o chemických
látkách. Agentura ECHA neomezuje objem informací ani shromážděné údaje nedoplňuje nebo
neschvaluje, ale činí je mnohem přístupnějšími.
Souvislosti
Agentura ECHA spravuje jednu z největších regulačních databází chemických látek na světě.
Kombinuje v ní informace z registračních dokumentací podle nařízení REACH a z oznámení o
klasifikaci a označení předložených průmyslem spolu s informacemi, které shromáždily členské
státy EU a regulační orgány prostřednictvím hodnocení látek a regulačního řízení rizik (jako je
například harmonizovaná klasifikace a označování, povolování a omezení).
Databáze obsahuje například informace o:
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klasifikaci a označení 120 000 látek,
nebezpečnosti a bezpečném použití 14 000 chemických látek registrovaných podle
nařízení REACH,
2 milionech souhrnů studií týkajících se vlastností a účinků chemických látek,
168 chemických látkách považovaných za látky vzbuzující mimořádné obavy,
64 chemických látkách, jejichž používání je v EU omezeno.

V případě biocidních přípravků agentura ECHA zveřejňuje informace o účinných látkách a
biocidních přípravcích a seznam dodavatelů účinných látek a přípravků. Na webových
stránkách agentury ECHA jsou rovněž k dispozici statistiky vývozu a dovozu nebezpečných
látek, které jsou regulovány nařízením o předchozím souhlasu (PIC).

Další informace
Informace o chemických látkách
http://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals
Co je to informační karta? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
Informační karta – pohlednice
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Podkladové materiály pro sdělovací prostředky
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Nové informační karty s údaji o chemických látkách – užitečnější a transparentnější způsob
poskytování informací o chemických látkách, Zpravodaj agentury ECHA 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
Od informační karty po podrobná zdrojová data – plány agentury ECHA v oblasti komunikace o
chemických látkách, Zpravodaj agentury ECHA 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) je regulační agenturou Evropské unie
provádějící nařízení EU o chemických látkách. Agentura ECHA usiluje o bezpečné používání
chemických látek, zlepšování ochrany lidského zdraví a životního prostředí a současně o
posilování konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Další informace:
http://echa.europa.eu/

