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Dowiedz się więcej na temat działania
substancji chemicznych, których używamy w
Europie
Teraz łatwiej jest znaleźć informacje na temat 120 000 substancji
chemicznych stosowanych w Europie.
Helsinki, 20 stycznia 2016 – Istnieje teraz nowy, łatwiejszy sposób pozyskiwania informacji
o chemikaliach, których używamy na co dzień. Dostępne są informacje o trzech poziomach
złożoności: prosta karta informacyjna – InfoCard, bardziej szczegółowy krótki profil i pełne
dane źródłowe.
InfoCard zawiera podsumowanie kluczowych informacji na temat substancji chemicznej,
podane prostym językiem angielskim. Użytkownicy mogą przeczytać o chemikaliach, na
których działanie są narażeni, gdzie są one powszechnie używane, czy są niebezpieczne, i o
środkach ostrożności, które potencjalnie trzeba będzie podjąć.
Krótki profil sięga głębiej do właściwości środowiskowych, fizykochemicznych i dotyczących
ludzkiego zdrowia. Zapewnia to przyjazny dla użytkownika przegląd zebranych informacji dla
każdej substancji, zgodnie z różnymi rozporządzeniami dotyczącymi chemikaliów. Będzie on
najbardziej przydatny dla pracodawców, pracowników, przedstawicieli środowisk akademickich
i organów regulacyjnych.
Trzeci poziom, dane źródłowe, obejmuje nieprzetworzone dane przedstawione ECHA przez
firmy w ramach dokumentacji rejestracyjnej i zgłoszeń do wykazu klasyfikacji i oznakowania.
Dyrektor wykonawczy ECHA, Geert Dancet, informuje, że: „ECHA przechodzi od zbierania
informacji do znacznie lepszego wykorzystywania ich na potrzeby ogółu społeczeństwa, jak i
organów regulacyjnych na całym świecie. Ten start jest ważnym krokiem w kierunku bardziej
bezpiecznych chemikaliów do roku 2020 i stanowi wielki wkład UE do celów Światowego
Szczytu ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju z 2002 roku”.
To trzypoziomowe podejście poprawia przejrzystość i zwiększa możliwości monitorowania
danych dotyczących substancji chemicznych. Agencja nie zmniejsza ilości informacji, dodając
lub zatwierdzając zebrane dane, ale czyni je znacznie bardziej dostępnymi.
Kontekst
ECHA utrzymuje jedną z największych na świecie regulacyjnych baz danych w zakresie
chemikaliów. Łączy ona informacje pochodzące z dokumentacji rejestracyjnych w ramach
REACH oraz branżowych zgłoszeń do wykazu klasyfikacji i oznakowania z informacjami
zebranymi przez państwa członkowskie UE i organy regulacyjne, poprzez dokonywanie ocen
substancji i zarządzanie ryzykiem regulacyjnym (jak zharmonizowana klasyfikacja i
oznakowanie, zezwolenia i stosowanie ograniczeń).
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Baza danych podaje przykładowo informacje na temat:
• klasyfikacji i oznakowania 120 000 chemikaliów;
• zagrożeń i bezpieczeństwa korzystania z 14 000 substancji chemicznych
zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem REACH;
• 2 mln podsumowań dotyczących właściwości i działania chemikaliów;
• 168 substancji chemicznych wymienionych jako stwarzające bardzo duże zagrożenie; i
• 64 substancji chemicznych, których stosowanie podlega ograniczeniom w UE.
W odniesieniu do produktów biobójczych ECHA publikuje informacje na temat substancji
czynnych, produktów biobójczych, jak również wykaz dostawców substancji czynnych i
produktów. Statystyki dotyczące wywozu i przywozu substancji stwarzających zagrożenie,
które są uregulowane w rozporządzeniu dotyczącym zgody po uprzednim poinformowaniu
(PIC), są dostępne również na stronie internetowej Agencji.

Informacje dodatkowe
Dane na temat chemikaliów
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Czym jest karta informacyjna InfoCard? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
InfoCard – format pocztówki
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Dodatkowe informacje dla mediów
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Nowe karty informacyjne substancji – InfoCards – bardziej przydatne i przejrzyste informacje
na temat substancji chemicznych, biuletyn ECHA 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
Od kart InfoCard do szczegółowych danych źródłowych – plany ECHA w zakresie komunikacji o
chemikaliach, biuletyn ECHA 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) jest regulacyjną Agencją Unii Europejskiej
wdrażającą rozporządzenia UE dotyczące chemikaliów. ECHA pracuje na rzecz bezpiecznego
stosowania chemikaliów, ulepszając ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przy
jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności europejskiego przemysłu. Więcej informacji:
http://echa.europa.eu/

