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Ta reda på mer om effekterna av de
kemikalier vi använder i Europa
Det är nu lättare att hitta information om de 120 000 kemikalier som används
i Europa idag.
Helsingfors den 20 januari 2016 – Det finns nu ett nytt, enklare sätt att ta reda på
information om de kemikalier som vi använder dagligen. Informationen är indelad i tre olika
nivåer: ett enkelt informationskort, en mer detaljerad kort profil och fullständig
källinformation.
På informationskortet sammanfattas den viktigaste informationen om ett kemiskt ämne på
enkel engelska. Användarna kan läsa om de kemikalier de exponeras för, var de oftast
används, om de är farliga och vilka försiktighetsåtgärder som de kan behöva vidta.
I den korta profilen beskrivs det kemiska ämnet mer på djupet vad gäller miljö och
människors hälsa samt fysikaliska och kemiska egenskaper. Läsaren får en användarvänlig
översikt över den information som samlats in för varje ämne enligt de olika
kemikaliebestämmelserna. Denna information är mest användbar för arbetsgivare, arbetare,
akademiker samt regel- och tillsynsmyndigheter.
Den tredje nivån, källinformationen, innehåller rådata som företag skickat in till Europeiska
kemikaliemyndigheten (Echa) i Reach-registreringsunderlag och anmälningar till
klassificerings- och märkningsregistret.
– Echa övergår från att samla in information till att se till att allmänheten samt regel- och
tillsynsmyndigheter över hela världen kan utnyttja den på ett mycket bättre sätt. Detta är ett
viktigt steg mot säkrare kemikalier 2020 och en stor hjälp från EU för att uppnå målen som
fastställdes 2002 i Förenta nationernas världstoppmöte om hållbar utveckling, säger Echas
verkställande direktör Geert Dancet.
De tre nivåerna gör kemikalieinformation mer transparent och spårbar. Echa minskar inte
mängden information och lägger inte till eller godkänner den insamlade informationen, utan
gör den bara mycket enklare att få fram.
Bakgrund
Echa har en av världens största tillsynsdatabaser för kemikalier. Den innehåller såväl
information från Reach-registreringsunderlag och klassificerings- och märkningsanmälningar
från branschen som information som samlats in av EU-medlemsstater och regel- och
tillsynsmyndigheter vid ämnesutvärdering och föreskrivande riskhantering (t.ex. harmoniserad
klassificering och märkning, godkännande och begränsning).
Databasen innehåller till exempel information om
• klassificering och märkning av 120 000 kemikalier
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•
•
•
•

risker och säker användning i samband med 14 000 kemikalier som registrerats enligt
Reach-förordningen
2 miljoner sammanfattningar av studier angående kemikaliers egenskaper och effekter
168 kemikalier som anges inge mycket stora betänkligheter
64 kemikalier vars användning har begränsats i EU.

Vad gäller biocider publicerar Echa information om verksamma ämnen, biocidprodukter samt
en lista över leverantörer av aktiva substanser och produkter. På Echas webbplats finns även
statistik om export och import av farliga ämnen som regleras enligt förordningen om
förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC-förordningen).

Mer information
Information om kemikalier
http://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals
Vad är ett informationskort? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
Informationskort
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Bakgrundsmaterial för media
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Nytt informationskort om ämnen – mer användbar och transparent information om kemikalier,
Echas nyhetsbrev 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
Från informationskort till detaljerad källinformation – Echas planer för information om
kemikalier, Echas nyhetsbrev 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) är en tillsynsmyndighet i Europeiska unionen med
ansvar att genomföra EU:s kemikalieregleringar. Echa arbetar för säker användning av
kemikalier. Myndigheten förbättrar skyddet för människors hälsa och miljön samt ökar de
europeiska branschföretagens konkurrenskraft. Läs mer: http://echa.europa.eu/sv

