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Få mere at vide om virkningerne af de
kemikalier, vi bruger i Europa
Nu er det lettere at finde oplysninger om de 120 000 kemikalier, der
anvendes i Europa i dag.
Helsinki, 20. januar 2016 – Der er nu en ny, lettere måde at finde oplysninger på om de
kemikalier, vi bruger til daglig. Oplysningerne er inddelt i tre forskellige niveauer: et enkelt
oplysningskort, en mere detaljerede kortfattet profil, og fuldstændige kildedata.
Oplysningskortet ("infocard") sammenfatter de vigtigste oplysninger om et kemikalie på
almindeligt engelsk. Brugerne kan læse om de kemikalier, de er udsat for, hvad de
sædvanligvis bruges til, om de er farlige, og om forholdsregler, der kan være nødvendige.
Den kortfattede profil ("brief profile") går tættere på kemikaliets miljø- og
sundhedsegenskaber og de fysisk-kemiske egenskaber. Den giver et brugervenligt overblik
over den viden, der er indsamlet om hvert stof i henhold til de forskellige
kemikalieforordninger. Denne information er meget nyttig både for arbejdsgivere,
lønmodtagere, akademikere og regulerende myndigheder.
Det tredje niveau, kildedata ("source data"), består af de rådata, virksomhederne har
indsendt til ECHA i REACH-registreringsdossierer og i anmeldelser til fortegnelsen over
klassificeringer og mærkninger.
ECHA’s administrerende direktør, Geert Dancet, siger: "ECHA går fra indsamling af oplysninger
til at sørge for, at offentligheden og tilsynsmyndigheder over hele verden kan udnytte dem på
en bedre måde. Dette er en vigtig udvikling mod sikrere kemikalier inden 2020 og et
væsentligt bidrag fra EU for at opnå målsætningen, som blev fastsat i 2002 på FN's
verdenstopmøde om bæredygtig udvikling."
Den tredelte tilgang giver bedre gennemsigtighed og sporbarhed af data om kemikalier. ECHA
hverken begrænser mængden af information eller tilføjer data eller forbedrer dem, men gør
dem nemmere at få adgang til.
Baggrund
ECHA har en af verdens største myndighedsdatabaser over kemikalier. Den kombinerer
oplysninger fra REACH-registreringsdossierer og industriens anmeldelser af klassificering og
mærkning med de oplysninger, der er indsamlet af EU's medlemsstater og tilsynsmyndigheder
ved stofvurdering og regulatorisk risikohåndtering (såsom harmoniseret klassificering og
mærkning, godkendelse og begrænsning).
Databasen giver for eksempel oplysninger om
• klassificeringen og mærkningen af 120 000 kemikalier
• farerne og sikre anvendelsesforhold for 14 000 kemikalier, der er registreret i henhold
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•
•
•

til REACH-forordningen
2 millioner sammenfatninger af undersøgelser om kemikaliers egenskaber og virkninger
168 kemikalier, der er opført på listen over meget problematiske stoffer
64 kemikalier, hvis anvendelse er begrænset i EU

For biocider offentliggør ECHA oplysninger om aktivstoffer og biocidholdige produkter og en
liste over leverandører af aktivstoffer og produkter. På ECHA's websted er der desuden
statistikker over eksport og import af farlige stoffer, som er reguleret efter forordningen om
forudgående informeret samtykke (PIC).

Yderligere oplysninger
Oplysninger om kemikalier
http://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals
Hvad er et oplysningskort ("InfoCard")? [PDF]
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
Oplysningskort
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Baggrundsmateriale til medierne
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Oplysningskort om nye stoffer – mere brugbar og gennemsigtig information om kemikalier,
ECHA's nyhedsbrev 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/da/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
Fra oplysningskort til detaljerede kildedata – ECHA's planer for kommunikationen om
kemikalier ("ECHA's plans for chemicals communication"), ECHA's nyhedsbrev 1/2014
newsletter.echa.europa.eu/da/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-to-detailedsource-data
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) er EU's reguleringsorgan til gennemførelse af EU's
kemikalieforordninger. ECHA arbejder for sikker anvendelse af kemikalier, bedre sundhed og
miljø og styrkelse af den europæiske industris konkurrenceevne. Læs mere her:
http://echa.europa.eu/da/

