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Uzziniet vairāk par ķīmisko vielu iedarbību,
ko izmantojam Eiropā
Tagad vēl vienkāršāk iespējams noskaidrot informāciju par šodien Eiropā
izmantotajām 120 000 ķīmiskajām vielām.
2016. gada 20. janvāris, Helsinki — Izstrādāts jauns un vienkāršāks veids, kā noskaidrot
informāciju par ķīmiskajām vielām, ko izmantojam ikdienā. Informācija pieejama trīs
sarežģītības līmeņos — vienkāršas informācijas kartes, detalizētāka īsā profila un izcelsmes
datu veidā.
Informācijas kartē apkopota svarīgākā informācija par konkrētu ķīmisko vielu vienkāršā
angļu valodā. Lietotāji var izlasīt informāciju par ķīmiskajām vielām, kurām tie pakļauti, kur šīs
vielas parasti tiek izmantotas, vai tās ir bīstamas, kā arī informāciju par piesardzības
pasākumiem, kuri tiem, iespējams, ir jāveic.
Īsais profils sniedz plašāku informāciju par apkārtējo vidi, cilvēku veselību un ķīmisko vielu
fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām. Tas lietotājam piedāvā ērti izmantojamu pārskatu par
informāciju, kas apkopota par katru vielu atbilstoši dažādiem noteikumiem attiecībā uz
ķīmiskajām vielām. Šis profils visvairāk noderēs darba devējiem, darba ņēmējiem, akadēmisko
aprindu pārstāvjiem un regulatīvajām iestādēm.
Trešais līmenis — izcelsmes dati, ietver neapstrādātos datus, ko REACH reģistrācijas
dokumentācijā iesnieguši uzņēmumi, kā arī paziņojumus klasifikācijas un marķējuma
sarakstam.
Kā pastāstīja ECHA izpilddirektors Gīrts Dansets (Geert Dancet): „ECHA virzās uz priekšu,
sākot ar informācijas ievākšanu, līdz pat informācijas izstrādei, kas plašākai sabiedrībai, kā arī
regulatīvajām iestādēm visā pasaulē nodrošina labākas izmantošanas iespējas. Šīs izstrādes
notikums ir svarīgs solis ceļā uz drošāku ķīmisko vielu izmantošanu, ko paredzēts īstenot līdz
2020. gadam, un milzīgs ES ieguldījums Apvienoto Nāciju Organizācijas „Pasaules augstākā
līmeņa sanāksmes par ilgtspējīgu attīstību” mērķu sasniegšanā, kas tika noteikti 2002. gadā”.
Šāda trīs līmeņu pieeja uzlabo ķīmisko vielu datu pārredzamību un izsekojamību. Pievienojot
vai apstiprinot savāktos datus, ECHA nesamazina informācijas apjomu, bet gan padara šo
informāciju daudz pieejamāku.
Pamatinformācija
Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) uztur vienu no pasaulē lielākajām ķīmisko vielu normatīvo
datu bāzēm. Tā apvieno REACH reģistrācijas dokumentācijā sniegto informāciju, kā arī
klasifikācijas un marķēšanas sarakstam paredzētos paziņojumus, ko iesniedz nozare kopā ar
ES dalībvalstu un regulatīvo iestāžu apkopoto informāciju, kas iegūta no vielu novērtējumiem
un regulatīvajiem riska pārvaldības pasākumiem (piemēram, saskaņota klasificēšana un
marķēšana, licencēšana un ierobežošana).
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Datu bāze piedāvā informāciju, piemēram, par:
• 120 000 ķīmisko vielu klasifikāciju un marķēšanu,
• 14 000 ķīmisko vielu, kas reģistrētas saskaņā ar REACH regulu, bīstamību un drošu
lietošanu,
• 2 miljonu pētījumu kopsavilkumu par ķīmisko vielu īpašībām un iedarbību,
• 168 ķīmiskajām vielām, kas norādītas sarakstā kā ļoti lielas bažas izraisošas ķīmiskās
vielas, un
• 64 ķīmiskajām vielām, kuru lietošana ir ierobežota ES.
Attiecībā uz biocīdiem ECHA publicē informāciju par aktīvajām vielām, biocīdu produktiem, kā
arī aktīvo vielu un produktu piegādātāju sarakstu. Tāpat ECHA tīmekļa vietnē ir pieejama
statistikas informācija par bīstamo vielu eksportu un importu, uz ko attiecas Regula par
iepriekš norunātu piekrišanu (PIC).

Papildu informācija
Informācija par ķīmiskajām vielām
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Kas ir informācijas karte? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
Informācijas karte — pastkarte
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Pamatinformācija plašsaziņas līdzekļiem
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Jauno vielu informācijas kartes piedāvā noderīgāku un pārredzamāku informāciju par
ķīmiskajām vielām, 2015. gada maija ECHA informatīvais izdevums:
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
No informācijas kartes līdz detalizētiem izcelsmes datiem - ECHA plāns attiecībā uz paziņošanu
par ķīmiskajām vielām, 2014. gada janvāra ECHA informatīvais izdevums:
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) ir Eiropas Savienības regulatīvā aģentūra, kas īsteno ES
noteikumus par ķīmiskajām vielām. ECHA aģentūrā norisinās darbs pie ķīmisko vielu drošas
lietošanas, kas uzlabo cilvēku veselību un vides aizsardzību, vienlaikus paaugstinot
konkurētspēju Eiropas rūpniecības nozarē. Papildu informācija: http://echa.europa.eu/

