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Poučite se o učinkih kemikalij, ki jih
uporabljamo v Evropi
Informacije o 120 000 kemikalijah, ki se trenutno uporabljajo v Evropi, so
odslej lažje dostopne.
Helsinki, 20. januar 2016 – Odslej je na voljo nov, preprostejši način, da se poučite o
kemikalijah, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Informacije so na voljo v treh oblikah glede na
stopnjo zapletenosti: preprosta kartica z informacijami, bolj podroben kratek profil in celotni
izvirni podatki.
Kartica z informacijami vsebuje povzetek ključnih informacij o kemijski snovi v preprosti
angleščini. Uporabniki si lahko preberejo informacije o kemikalijah, ki so jim izpostavljeni, o
tem, kje se te kemikalije pogosto uporabljajo, in o tem, ali so nevarne, ter o previdnostnih
ukrepih, ki jih bodo morda morali upoštevati.
Kratek profil podrobneje navaja učinke kemikalije na okolje in zdravje ljudi ter njene
fizikalno-kemijske lastnosti. Uporabniku ponuja pregled informacij, zbranih za vsako snov
posebej v skladu z različnimi uredbami o kemikalijah. To bo najbolj uporabno za delodajalce,
delavce, akademike in regulativne organe.
Tretja raven, izvirni podatki, obsega neobdelane podatke, ki jih podjetja predložijo
agenciji ECHA v registracijski dokumentaciji v skladu z uredbo REACH in prijavah v popis
razvrstitve in označitve.
Geert Dancet, izvršni direktor agencije ECHA, pravi: „Agencija ECHA prehaja od zbiranja
informacij do tega, da jih naredi uporabnejše za javnost in regulativne organe po vsem svetu.
To je pomemben korak na poti k varnim kemikalijam do leta 2020 in pomeni velik
prispevek EU k ciljem, sprejetim leta 2002 med srečanjem na vrhu Združenih narodov o
trajnostnem razvoju.“
S tem tristopenjskim pristopom se bo izboljšala preglednost in sledljivost podatkov o
kemikalijah. Agencija obsega informacij ne zmanjšuje niti ne dodaja ali odobrava zbranih
podatkov, temveč izboljšuje njihovo dostopnost.
Ozadje
Agencija ECHA vzdržuje eno največjih zbirk regulativnih podatkov o kemikalijah na svetu.
Zbirka podatkov združuje informacije iz registracijske dokumentacije v skladu z uredbo REACH
in prijav industrije v popis razvrstitev in označitev, ki vsebujejo informacije, ki so jih zbrale
države članice EU in regulativni organi z evalvacijami snovi in regulativnim obvladovanjem
tveganja (kot na primer usklajena razvrstitev in označitev, avtorizacija in omejitev).
Podatkovna zbirka na primer vsebuje informacije o:
• razvrstitvi in označitvi 120 000 kemikalij;
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•
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•

nevarnostih in varni uporabi 14 000 kemikalij, registriranih v skladu z uredbo REACH;
dveh milijonih povzetkov študij o lastnostih in učinkih kemikalij;
168 kemikalijah, za katere je bilo navedeno, da vzbujajo veliko zaskrbljenost, in
64 kemikalijah, katerih uporaba je v EU omejena.

V zvezi z biocidi agencija objavlja informacije o aktivnih snoveh in biocidnih proizvodih ter
seznam dobaviteljev aktivnih snovi in proizvodov. Na njenem spletišču so na voljo tudi
statistični podatki o izvozu in uvozu nevarnih snovi, za katere velja uredba o soglasju po
predhodnem obveščanju (uredba PIC).

Dodatne informacije
Informacije o kemikalijah
http://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals
Kaj je kartica z informacijami? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
Kartica z informacijami – dopisnica
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Spremno gradivo za medije
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Nove kartice z informacijami o snovi – uporabnejše in preglednejše informacije o kemikalijah,
glasilo ECHA 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
Od kartice z informacijami do podrobnih izvirnih podatkov – načrti agencije ECHA za
obveščanje javnosti o kemikalijah, glasilo ECHA 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je regulativna agencija Evropske unije, ki izvaja
predpise EU na področju kemikalij. Prizadeva si za varno uporabo kemikalij, varovanje zdravja
ljudi in okolja ter hkrati za večjo konkurenčnost evropske industrije. Več o tem:
http://echa.europa.eu/

