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Agentura ECHA zpřístupňuje veřejnosti
seznam klasifikací a označení chemických
látek uvedených na trh EU
Přes 3 miliony záznamů o předložení, jež zahrnují více než 90 000
chemických látek, jsou nyní volně přístupné na webových stránkách agentury
ECHA
Helsinky 13. února 2012 – Agentura ECHA dnes zprovoznila veřejný seznam dosud
obdržených klasifikací a označení obsahující informace získané na základě registrací podle
nařízení REACH a oznámení podle nařízení CLP.
Zveřejnění seznamu je klíčovým mezníkem stanoveným v nařízení CLP a představuje
významný posun směrem k transparentnosti, pokud jde o fyzikální nebezpečnost chemických
látek a nebezpečnost těchto látek pro zdraví nebo životní prostředí. Seznam obsahuje velké
množství informací od podniků o tom, jak ony samy klasifikovaly chemické látky, a ukazuje,
jak některé společnosti klasifikovaly tytéž látky rozdílným způsobem. Agentura ECHA dosud
informace neroztřídila, ani neprověřila jejich kvalitu.
„Tímto krokem ke zvýšení transparentnosti přispíváme k účinnějšímu sdělování informací
o nebezpečných látkách pracovníkům i spotřebitelům,“ uvedl Geert Dancet, výkonný ředitel
Evropské agentury pro chemické látky. Pan Geert rovněž vyzval podniky, aby využívaly údaje
v seznamu jako společný základ pro vzájemné diskuse za účelem dosažení shody ohledně
vlastních klasifikací a označení nebezpečných látek. S cílem zajistit podporu šíření informací
o nebezpečnosti plánuje agentura ECHA vytvořit IT platformu pro zprostředkování kontaktů
mezi oznamovateli chemických látek, která by jim poskytla příležitost prodiskutovat důvody
rozdílné klasifikace a případně přispěla k dosažení shody ohledně jednotné klasifikace.
Veřejný seznam klasifikací a označení představuje největší světovou databázi látek
klasifikovaných samotnými podniky. Pro vyhledávání v seznamu je k dispozici řada možností,
které vycházejí z identity látky a její klasifikace. V rámci budoucích aktualizací seznamu budou
průběžně zlepšovány funkce vyhledávání s cílem usnadnit přístup k informacím.
Seznam je spravován agenturou a údaje v něm budou pravidelně doplňovány nově získanými
a aktuálními informacemi o klasifikacích a označeních.

Další informace:
Veřejný seznam klasifikací a označení
http://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Seznam klasifikací a označení – otázky a odpovědi
http://echa.europa.eu/cs/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
Informační list o seznamu klasifikací a označení
http://echa.europa.eu/documents/10162/17242/factsheet_public_classification_labeling_en.pdf
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