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Sužinokite daugiau apie Europoje
naudojamų cheminių medžiagų poveikį
Dabar lengviau surasti informaciją apie 120 000 Europoje šiuo metu
naudojamų cheminių medžiagų.
2016 m. sausio 20 d., Helsinkis. Dabar yra naujas, lengvesnis būdas sužinoti apie chemines
medžiagas, kurias mes naudojame kiekvieną dieną. Galima gauti trijų sudėtingumo lygių
informaciją: paprastą informacinę kortelę, išsamesnę glaustą apžvalgą ir išsamius pirminius
duomenis.
Informacinėje kortelėje paprasta anglų kalba pateikiama svarbiausios informacijos apie
cheminę medžiagą santrauka. Naudotojai gali skaityti informaciją apie chemines medžiagas,
kurių yra jų aplinkoje, kur tos medžiagos dažniausiai naudojamos, apie jų pavojingumą ir
atsargumo priemones, kurių naudotojams gali tekti imtis.
Glaustoje apžvalgoje pateikiama išsamesnė informacija apie jų poveikį aplinkai ir žmonių
sveikatai, fizikines ir chemines cheminių medžiagų savybes. Joje lengvai suprantama forma
apžvelgiama pagal skirtingus chemines medžiagas reglamentuojančius teisės aktus surinkta
informacija apie kiekvieną medžiagą. Tokia informacija bus naudingiausia darbdaviams,
darbuotojams, mokslininkams ir reguliavimo institucijoms.
Trečio sudėtingumo lygmens informacija, pirminiai duomenys, – tai neapdoroti duomenys,
kuriuos bendrovės pateikė ECHA REACH registracijos dokumentacijoje ir pranešimuose
klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui.
ECHA vykdomasis direktorius Geert Dancet sako: „ECHA, užuot paprasčiausiai rinkusi
informaciją, sieks, kad plačioji visuomenė ir viso pasaulio reguliavimo institucijos galėtų daug
geriau pasinaudoti ta informacija. Šio projekto įgyvendinimo pradžia – svarbus žingsnis į priekį
siekiant užtikrinti saugesnį cheminių medžiagų naudojimą iki 2020 m. ir svarbus ES indėlis
įgyvendinant 2002 m. Jungtinių Tautų pasauliniame aukščiausiojo lygio susitikime darnaus
vystymosi klausimais nustatytus tikslus.“
Taikant tokį trijų lygmenų metodą, didėja duomenų apie chemines medžiagas skaidrumas ir
atsekamumas. ECHA nemažina prieinamos informacijos kiekio, nepapildo ir netvirtina surinktų
duomenų, bet užtikrina daug geresnį tokios informacijos prieinamumą.
Bendra informacija
ECHA tvarko vieną didžiausių pasaulyje teisės aktais reglamentuojamų duomenų apie
chemines medžiagas bazių. Joje kaupiama informacija, kurią pramonės sektoriaus atstovai
pateikia REACH registracijos dokumentacijose bei klasifikavimo ir ženklinimo pranešimuose,
taip pat informacija, kurią ES valstybės narės ir reguliavimo institucijos renka vertindamos
chemines medžiagas ir vykdydamos teisės aktuose nustatytą jų rizikos valdymą (pavyzdžiui,
taikydamos suderintą klasifikavimo ir ženklinimo, autorizacijos ir apribojimų tvarką).
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Duomenų bazėje galima rasti, pvz.:
• informaciją apie 120 000 cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą;
• informaciją apie 14 000 cheminių medžiagų, įregistruotų pagal REACH reglamentą,
keliamus pavojus ir saugų naudojimą;
• 2 milijonus cheminių medžiagų savybių ir poveikio tyrimų santraukų;
• informaciją apie 168 chemines medžiagas, kurios nurodytos kaip keliančios labai didelį
susirūpinimą, ir
• informaciją apie 64 chemines medžiagas, kurių naudojimas ES apribotas.
Kalbant apie biocidus, ECHA skelbia informaciją apie veikliąsias medžiagas, biocidinius
produktus, taip pat veikliųjų medžiagų ir produktų tiekėjų sąrašą. Statistinius duomenis apie
pavojingų cheminių medžiagų, kurios reglamentuojamos pagal Reglamento dėl sutikimo, apie
kurį pranešama iš anksto, nuostatas, eksportą ir importą taip pat galima rasti ECHA svetainėje.

Papildoma informacija
Informacija apie chemines medžiagas
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Kas yra informacinė kortelė? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
Informacinė kortelė – atvirukas
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Žiniasklaidai skirta bendra informacija
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Naujų medžiagų informacinės kortelės – naudingesnė ir skaidresnė informacija apie chemines
medžiagas, ECHA Naujienlaiškis Nr. 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
Nuo informacinės kortelės iki išsamių pirminių duomenų – ECHA planai informavimo apie
chemines medžiagas srityje, ECHA Naujienlaiškis Nr. 1/2004
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) yra Europos Sąjungos reguliavimo agentūra,
įgyvendinanti ES chemines medžiagas reglamentuojančius teisės aktus. Savo veikla ECHA
siekia užtikrinti saugų cheminių medžiagų naudojimą, geresnę žmonių sveikatos ir aplinkos
apsaugą, kartu didindama Europos pramonės sektoriaus konkurencingumą. Daugiau
informacijos: http://echa.europa.eu/

