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Aflați mai multe despre efectele substanțelor
chimice pe care le utilizăm în Europa
De acum este mai simplu să aflați informații despre cele 120 000 de substanțe
chimice utilizate în prezent în Europa.
Helsinki, 20 ianuarie 2016 – A apărut o modalitate nouă, mai simplă, de a afla informații
despre substanțele chimice pe care le folosim zilnic. Informațiile sunt disponibile pe trei niveluri
de complexitate: simplu – infocardul, mai detaliat – profilul concis, și complet – datele-sursă.
Infocardul conține o sinteză a principalelor informații referitoare la substanța chimică, într-un
limbaj accesibil. Utilizatorii pot citi despre substanțele la care sunt expuși, despre
întrebuințările lor curente, despre gradul de pericol pe care îl prezintă și despre eventualele
măsuri de precauție.
Profilul concis prezintă mai detaliat proprietățile fizico-chimice ale substanței și
caracteristicile sale cu impact asupra mediului și sănătății umane. Conține o prezentare
generală, ușor de înțeles, a informațiilor culese pentru fiecare substanță conform diferitelor
reglementări din domeniu. Profilul concis este util îndeosebi angajatorilor, lucrătorilor, mediului
academic și autorităților de reglementare.
Al treilea nivel de complexitate, datele-sursă, cuprinde datele primare transmise de
întreprinderi către ECHA în dosarele de înregistrare REACH și notificările pentru inventarul de
clasificare și etichetare.
Potrivit lui Geert Dancet, directorul executiv al agenției, „ECHA face tranziția de la culegerea
informațiilor la o mult mai bună utilizare a lor în folosul publicului larg, precum și al
autorităților de reglementare din întreaga lume. Această lansare constituie un pas important pe
calea creșterii gradului de siguranță a substanțelor chimice până în anul 2020 și reprezintă o
contribuție remarcabilă a UE la atingerea obiectivelor stabilite la Summitul mondial al
Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă, în 2002.”
Această abordare pe trei niveluri mărește transparența și trasabilitatea datelor referitoare la
substanțele chimice. ECHA nu reduce cantitatea de informații, nu aduce adăugiri datelor culese
și nu le aprobă, ci le prezintă într-un mod mult mai accesibil.
Context
La nivel mondial, ECHA deține una din cele mai mari baze de date normative privind
substanțele chimice. Aceasta îmbină informațiile din dosarele de înregistrare REACH și din
notificările industriei privind clasificarea și etichetarea cu informațiile culese de statele membre
și autoritățile de reglementare din UE în urma evaluării substanțelor și a activităților de
reglementare pentru gestionarea riscurilor (precum clasificarea și etichetarea armonizată,
autorizarea și restricționarea).
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De exemplu, baza de date oferă informații despre:
• clasificarea și etichetarea a 120 000 de substanțe chimice;
• pericolele și utilizarea în condiții de siguranță a unui număr de 14 000 de substanțe
înregistrate în conformitate cu Regulamentul REACH;
• două milioane de rezumate ale unor studii privind proprietățile și efectele substanțelor
chimice;
• 168 de substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită;
• 64 de substanțe a căror utilizare este restricționată în Uniunea Europeană.
În cazul biocidelor, ECHA publică informații privind substanțele active și produsele biocide,
precum și o listă a furnizorilor de astfel de substanțe și produse. De asemenea, pe site-ul
agenției sunt disponibile statistici privind exportul și importul substanțelor chimice periculoase
reglementate prin Regulamentul privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de
cauză (PIC).

Informații suplimentare
Informații privind produsele chimice
http://echa.europa.eu/ro/information-on-chemicals/
Ce este un InfoCard? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
InfoCardul – carte poștală
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Materiale informative pentru presă
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Noile InfoCarduri despre substanțe – informații mai utile și mai transparente despre
substanțele chimice, Buletinul informativ al ECHA nr. 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
De la un InfoCard la date-sursă detaliate – planul ECHA de prezentare a substanțelor chimice,
Buletinul informativ al ECHA nr. 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) este o agenție de reglementare a Uniunii
Europene, care pune în aplicare normele UE în materie de produse chimice. Activitatea ECHA
vizează utilizarea substanțelor în condiții de siguranță și îmbunătățirea protecției sănătății
umane și a mediului, consolidând totodată competitivitatea industriei chimice din UE. Mai
multe informații: http://echa.europa.eu/ro

