Pytania i odpowiedzi na temat bazy danych, zawierającej informacje na
temat substancji zarejestrowanych, dostępnej na stronie internetowej ECHA
(tłumaczenie przygotowane w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH i CLP)
1) Dlaczego ECHA udostępnia informacje na temat substancji?
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) udostępnia informacje dotyczące substancji
chemicznych w Internecie, zgodnie z rozporządzeniem REACH.
Bezpieczne stosowanie chemikaliów jest jednym z głównych celów rozporządzenia
REACH. Odpowiedzialność za ustalenie bezpiecznego sposobu postępowania z
chemikaliami leży po stronie przemysłu. Przedsiębiorstwa muszą zebrać informacje na
temat właściwości i bezpiecznego stosowania swoich substancji w dokumentacjach
rejestracyjnych. Kluczowe informacje z tych dokumentacji są udostępniane przez ECHA
w Internecie, w związku z czym „ogół społeczeństwa” ma dostęp do informacji na temat
chemikaliów, na które może być narażony. Pozwoli to na podjęcie świadomej decyzji na
temat stosowania przez nich tych chemikaliów.
2) Które informacje są dostępne w tej bazie danych?
Baza danych zawiera kluczowe informacje z dokumentacji rejestracyjnych, przedkładanych
przez przedsiębiorstwa Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Można tam znaleźć
informacje dostarczone przez firmy na temat substancji chemicznych, które wytwarzają w
Unii Europejskiej lub importują spoza Unii do Europy, takie jak:
właściwości powodujące zagrożenie;
klasyfikacja i oznakowanie;
jak bezpiecznie stosować chemikalia.
Generalnie, więcej informacji jest dostępnych dla chemikaliów, które są wytwarzane lub
importowane w dużych ilościach, niż dla tych w mniejszych ilościach.
3) Czy baza danych zawiera informacje na temat produktów, które kupuję?
REACH stosuje się do substancji chemicznych, dlatego też baza zawiera informacje tylko
na temat substancji chemicznych. Nie zawiera ona informacji na temat mieszanin
chemicznych, otrzymanych poprzez zmieszanie poszczególnych substancji, ani na temat

wyrobów zawierających chemikalia. Inaczej mówiąc, można znaleźć informacje o metanolu
lub butenie, a nie na przykład o szamponie, produkcie czyszczącym, czy ołówkach.
4) Czy baza posiada funkcję wyszukiwania?
Tak. Można wyszukać substancję w bazie po jej nazwie chemicznej, numerze EC lub
numerze CAS. Jeżeli nie wpisze się żadnych kryteriów wyszukiwania, pojawi się lista
wszystkich substancji dostępnych w bazie.
Aby obejrzeć informacje znajdujące się w bazie, należy kliknąć „zobacz” w prawej
kolumnie listy. Otworzy się nowa strona ukazująca przegląd informacji pochodzących z
dokumentacji. Niebieskie nagłówki, które zaznaczają się na zielono po przesunięciu po
nich myszką, są linkami do dalszych informacji. W niektórych miejscach można również
znaleźć znak „+” w kwadracie, który też jest linkiem do dalszych informacji.
5) Dlaczego nie mogę znaleźć substancji, której szukam?
Jeżeli substancja, której szukasz nie została zarejestrowana, nie jest ona dostępna w bazie.
Substancje zostają umieszczone w bazie dopiero po pewnym czasie od otrzymania przez
Europejską Agencję Chemikaliów dokumentacji rejestracyjnych tych substancji.
Rozporządzenie REACH narzuca trzy terminy końcowe rejestracji substancji: 30 listopada
2010, 31 maja 2013 i 31 maja 2018. Zależą one od tonażu oraz niebezpiecznych właściwości
substancji. Po przekroczeniu ostatniego terminu rejestracji w 2018 roku, przewiduje się
dostępność około 30 000 substancji w bazie substancji zarejestrowanych.
6) Czy mogę mieć zaufanie do danych dostarczonych za pośrednictwem portalu?
Informacje znajdujące się w bazie pochodzą z dokumentacji rejestracyjnych przedłożonych
przez przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa mają obowiązek dostarczania dokładnych i
aktualnych informacji w swoich dokumentacjach rejestracyjnych. Systemy IT ECHA
weryfikują, czy informacje są kompletne, co oznacza, że wszystkie miejsca przeznaczone
na informacje wymagane do rejestracji w danym tonażu są w dokumentacji wypełnione.
Niemniej jednak, Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) nie weryfikuje informacji
przed ich opublikowaniem w internecie. Dlatego też, ECHA nie może zagwarantować
poprawności lub stosowności informacji, ani że dokumentacje są zgodne z REACH.
7) Dlaczego baza zawiera różne informacje dla takich samych substancji?

Baza przedstawia informacje pochodzące z dokumentacji rejestracyjnych. Producenci i
importerzy tej samej substancji mają obowiązek wspólnego przedłożenia do ECHA
pewnych informacji na temat substancji. Niemniej jednak, w pewnych warunkach lub
okolicznościach firmy mogą przedkładać te informacje oddzielnie. Indywidualne
przedkładanie danych może skutkować wyświetlaniem różnych wpisów w bazie danych.
8) Do kogo mogę kierować zapytania na temat bazy danych?
Jeżeli jesteś rejestrującym i masz pytania dotyczące upowszechniania informacji, skontaktuj
się z punktem kontaktowym ECHA (ECHA helpdesk).
Jeżeli jesteś dziennikarzem, skontaktuj się z Biurem Prasowym ECHA (ECHA Press
Office).
W przypadku innych pytań i opinii, posłuż się formularzem opinii (feedback form),
dostępnym na portalu.
9) Gdzie jeszcze mogę szukać informacji na temat chemikaliów?
W celu uzyskania informacji na temat substancji chemicznych z baz danych spoza ECHA,
odwiedź eChemPortal OECD.
Substancje wcześniej zgłoszone zgodnie z Dyrektywą 67/548/EEC można również znaleźć
w bazie ESIS.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat substancji wzbudzających szczególnie
duże obawy (SVHC), sprawdź listę kandydacką na stronie internetowej ECHA.

