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Μάθετε περισσότερα για τις επιπτώσεις των
χημικών ουσιών που χρησιμοποιούμε στην
Ευρώπη
Είναι πλέον ευκολότερο να βρείτε πληροφορίες σχετικά με 120.000 χημικές
ουσίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη.
Ελσίνκι, 20 Ιανουαρίου 2016 – Υπάρχει πλέον ένας νέος, ευκολότερος τρόπος για να μάθετε
για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Οι πληροφορίες είναι
διαθέσιμες σε τρία επίπεδα πολυπλοκότητας: την απλή κάρτα πληροφοριών, το λεπτομερέστερο
σύντομο προφίλ και τα πλήρη δεδομένα πηγής.
Η κάρτα πληροφοριών παρέχει με απλά λόγια μια περίληψη των βασικών πληροφοριών
σχετικά με μια χημική ουσία. Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν για τα χημικά στα οποία είναι
εκτεθειμένοι, πού χρησιμοποιούνται συνήθως αυτά, αν είναι επικίνδυνα και για τις προφυλάξεις
που ενδεχομένως χρειαστεί να λάβουν.
Το σύντομο προφίλ εμβαθύνει στις περιβαλλοντικές ιδιότητες, στις ιδιότητες σχετικά με την
ανθρώπινη υγεία και στις φυσικοχημικές ιδιότητες της χημικής ουσίας. Παρέχει φιλική προς το
χρήστη επισκόπηση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν για κάθε ουσία σύμφωνα με τους
διάφορους κανονισμούς περί χημικών ουσιών. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο σε εργοδότες,
εργαζόμενους, ακαδημαϊκούς και ρυθμιστικές αρχές.
Το τρίτο επίπεδο, τα δεδομένα πηγής, περιλαμβάνει ανεπεξέργαστα δεδομένα, τα οποία
αποστέλλονται από τις εταιρείες στον ECHA σε φακέλους καταχώρησης REACH, καθώς και
κοινοποιήσεις στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ECHA Geert Dancet δηλώνει: «Ο ECHA προχωράει από τη
συλλογή των πληροφοριών προς την καλύτερη χρήση τους για το ευρύ κοινό, καθώς και για τις
ρυθμιστικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η δράση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς
την πιο ασφαλή χρήση χημικών μέχρι το 2020 και μια μεγάλη συνεισφορά της ΕΕ στους
στόχους που τέθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την
Αειφόρο Ανάπτυξη το 2002.»
Η προσέγγιση των τριών επιπέδων βελτιώνει τη διαφάνεια και την ανιχνευσιμότητα των
δεδομένων σχετικά με τις χημικές ουσίες. Ο ECHA δεν μειώνει τον όγκο των πληροφοριών, ούτε
προσθέτει ή εγκρίνει τα δεδομένα που συλλέγονται, τα καθιστά όμως περισσότερο προσβάσιμα.
Ιστορικό
Ο ECHA διατηρεί μια από τις μεγαλύτερες ρυθμιστικές βάσεις δεδομένων σχετικά με τις χημικές
ουσίες παγκοσμίως. Συνδυάζει τις πληροφορίες των φακέλων καταχώρισης REACH και τις
κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης από τη βιομηχανία με τις πληροφορίες που
συγκεντρώνονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις ρυθμιστικές αρχές μέσω της αξιολόγησης
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των ουσιών και της ρυθμιστικής διαχείρισης κινδύνου (όπως εναρμονισμένη ταξινόμηση και
επισήμανση, αδειοδότηση και περιορισμός).
Η βάση δεδομένων προσφέρει, για παράδειγμα, πληροφορίες για:
• την ταξινόμηση και επισήμανση 120.000 χημικών ουσιών·
• την επικινδυνότητα και την ασφαλή χρήση 14.000 χημικών ουσιών, καταχωρημένων
σύμφωνα με τον κανονισμό REACH·
• 2 εκατ. περιλήψεις μελετών σχετικά με τις ιδιότητες και τις επιπτώσεις των χημικών
ουσιών·
• 168 χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τις ουσίες που προκαλούν
μεγάλη ανησυχία· και
• 64 χημικές ουσίες, των οποίων η χρήση στην ΕΕ έχει περιοριστεί.
Για τα βιοκτόνα, ο ECHA δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις δραστικές ουσίες, τα βιοκτόνα
προϊόντα, καθώς και κατάλογο των προμηθευτών των δραστικών ουσιών και των προϊόντων.
Επίσης, στον δικτυακό τόπο του ECHA υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την
εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων ουσιών, οι οποίες διέπονται από τον κανονισμό για τη
διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (PIC).

Περισσότερες πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες
http://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals
Τι είναι η κάρτα πληροφοριών; (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
Κάρτα πληροφοριών – κάρτα αλληλογραφίας
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Υποστηρικτικό υλικό για τα μέσα ενημέρωσης
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Νέες κάρτες πληροφοριών για τις χημικές ουσίες - πιο χρήσιμες και διαφανείς πληροφορίες
σχετικά με τις χημικές ουσίες, ενημερωτικό δελτίο του ECHA 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
Από την κάρτα πληροφοριών στα λεπτομερή δεδομένα πηγής - Τα σχέδια του ECHA για την
επικοινωνία σχετικά με τα χημικά προϊόντα, ενημερωτικό δελτίο του ECHA 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) είναι ένας ρυθμιστικός οργανισμός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εφαρμόζει τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με τα χημικά
προϊόντα. Ο ECHA εργάζεται για την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων, βελτιώνοντας την
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ενώ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Διαβάστε περισσότερα: http://echa.europa.eu/el/

