
Nýr gagnagrunnur gefur þekkingu á efnum (Chemicals) í Evrópu  
  
Við rákumst á áhugaverð fréttaskrif eftir Ida Marie Winge á vef dönsku stofnunarinnar Videncenter for 
Arbejdsmiljø frá 2 febrúar 2016. Þar var fjallað um nýjan áhugaverðan ganagrunn í Evrópu um efni - og við 

ákváðum að þýða efnið lauslega og endursegja – Árni Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið ehf 2016. 
  

Nú verður auðveldara að finna upplýsingar um hin 120.000 efni sem notuð 
eru í Evrópu. 

  
Evrópska efnastofnunin (ECHA) hefur útbúið nýjan gagnagrunn sem gefur upplýsingar 
um þau 120.000 efni sem notuð eru í Evrópu. 
  
Með gagnagrunninum er mögulegt að leita upplýsinga á mismunandi vegu eftir því 
hversu ítarlegar vitneskju menn óska. Sem dæmi geta menn látið sér nægja stutta 
samantekt á svo nefndu „infocard“. Þar geta menn séð hversu víða menn nota efnin, 
hvort þau eru hættuleg og til hvaða öryggis- og forvarnarráðstafana menn eigi að grípa. 
  
Gagnagrunnurinn gefur líka möguleika á meiri upplýsingum um efnin. Sem dæmi aukna 
vitneskju um hinar umhverfis- og heilbrigðislegu áhættur auk aðgengis að 
grunnupplýsingum um efnin. 
  
Samkvæmt Keld Alstrup Jensen, rannsóknarfræðimanni hjá Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø í Danmörku er gagnagrunnurinn gott verkfæri þegar 
vinnustaðirnir þurfa að meta hversu hættuleg efnin eru. 
  

• Þessi gagnagrunnur er ótrúlega mikilvægur sem mögulegur stuðningur við mat 
fyrirtækjanna á hugsanlegri áhættu í vinnuumhverfi þeirra og varðandi þær vörur 
sem þau framleiða eða þróa. Á þann hátt geta fyrirtækin aflað sér hratt upplýsinga 
um heildrænt mat ECHA á hættum vegna þeirra efna sem fyrirtækin nota eða 
fyrirhuga að nota í vörurnar sínar. Það gefur möguleika á sameiginlegum 
útgangspunkti í áhættumatinu segir hann. 

  
Auk upplýsinganna um hin 120.000 efni inniheldur gagnagrunnurinn einnig upplýsingar 
um: 
  

• Hættur og örugga notkun fyrir 14.000 efni 
• Tvær miljónir samantektir um rannsóknir á efnunum 
• Upplýsingar um 168 efni sem mikil áhætta er á að valdi tjóni 
• Upplýsingar um 64 efni sem reglur EU takmarka notkun á 

  
Gagnagrunnurinn er aðgengilegur á:   
  
(grein Ida Marie er aðgengileg á http://www.arbejdsmiljoviden.dk/   

 

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/

