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Tudjon meg többet az Európában használt
vegyi anyagok hatásairól
Most könnyebb információt találni az Európában napjainkban alkalmazott
120 000 vegyi anyagról.
Helsinki, 2016. január 20. – Most itt egy új, egyszerű módja annak, hogy tájékozódjon a
napi szinten használt vegyi anyagokról. Az információk három összetettségi szinten érhetők el:
az egyszerű infókártya, a részletesebb rövid profil és a teljes forrásadatok formájában.
Az infókártya egyszerű angol nyelven összegzi a vegyi anyagra jellemző kulcsfontosságú
információkat. A felhasználók olvashatnak azokról a vegyi anyagokról, amelyekkel érintkeznek,
gyakori alkalmazási területeikről, megtudhatják, hogy veszélyesek-e, valamint
tájékozódhatnak azokról az óvintézkedésekről, amelyekre szükség lehet.
A rövid profil bővebben tárgyalja a vegyi anyag környezeti, humán egészségügyi és fizikokémiai jellemzőit. Felhasználóbarát áttekintést ad a különböző, vegyi anyagokra vonatkozó
szabályozások alapján az egyes anyagokról összegyűjtött információkról. Ez a munkáltatók,
munkavállalók, tudományos szakemberek és a szabályozó szervek részére lesz a
leghasznosabb.
A harmadik szint, a forrásadatok, magába foglalja a vállalatok által a REACH regisztrálási
dokumentációkban, valamint az osztályozási és címkézési jegyzékre vonatkozó
bejelentésekben az ECHA részére benyújtott nyers adatokat.
Geer Dancet, az ECHA ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „Az ECHA az információk
összegyűjtéséről áttér azok sokkal jobb hasznosítására az általános közvélemény, valamint a
szabályozó szervek számára szerte a világon. Ez a kezdeményezés fontos lépés a 2020-ra
biztonságosabbá váló vegyi anyagok felé, és jelentős hozzájárulás az Európai Unió részéről az
Egyesült Nemzetek által 2002-ben rendezett, a fenntartható fejlődésről szóló világcsúcstalálkozó céljaihoz.”
Ez a háromszintes megközelítés javítja a vegyi anyagokra vonatkozó adatok átláthatóságát és
követhetőségét. Az ECHA nem csökkenti az információk mennyiségét, nem egészíti ki vagy
hagyja jóvá az összegyűjtött adatokat, hanem sokkal jobban hozzáférhetővé teszi azokat.
Háttér
Az ECHA tartja fenn a világ egyik legnagyobb, vegyi anyagokra vonatkozó hatósági
adatbázisát. Ez egyesíti a REACH regisztrálási dokumentációkban, valamint az iparból
származó osztályozási és címkézési bejelentésekben foglalt információkat az uniós tagállamok
és szabályozó szervek által az anyagok értékelése és a hatósági kockázatkezelés (például
harmonizált osztályozás és címkézés, engedélyezés és korlátozás) során gyűjtött
információkkal.
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Az adatbázis például az alábbiakról tartalmaz információkat:
• 120 000 vegyi anyag osztályozása és címkézése;
• a REACH-rendelet alapján regisztrált 14 000 vegyi anyag veszélyei és biztonságos
alkalmazása;
• 2 millió vizsgálati összefoglalás a vegyi anyagok jellemzőiről és hatásairól;
• 168, különös aggodalomra okot adóként felsorolt vegyi anyag; továbbá
• 64 vegyi anyag, amelyek alkalmazását korlátozták az Európai Unióban.
A biocideket illetően az ECHA a hatóanyagokról és biocid termékekről szóló tájékoztatást ad
közre, valamint kiadja a hatóanyagok és termékszállítók listáját. Az előzetes tájékoztatáson
alapuló jóváhagyásról (PIC) szóló rendelet által szabályozott veszélyes anyagok exportjára és
importjára vonatkozó statisztikák szintén megtalálhatók az ECHA weboldalán.

További információk
Tájékoztatás a vegyi anyagokról
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Mi az infókártya? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
Infókártya - képeslap
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Háttéranyagok a média számára
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Új anyagokról szóló infókártyák - hasznosabb és átláthatóbb információk a vegyi anyagokról,
ECHA hírlevél 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
Az infókártyától a részletes forrásadatokig - az ECHA tervei a vegyi anyagokról szóló
tájékoztatással kapcsolatosan, ECHA hírlevél 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) az Európai Unió szabályozó hatósága, amely
végrehajtja az EU vegyi anyagokra vonatkozó rendeleteit. Az ECHA a vegyi anyagok
biztonságos alkalmazásáért, az emberi egészség és a környezet védelmének javításáért
dolgozik, miközben erősíti az európai ipar versenyképességét. További információk:
http://echa.europa.eu/

