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ECHA offentliggør fortegnelsen over
klassificering og mærkning af kemikalier på
EU-markedet
Over tre millioner registrerede indsendelser, der dækker mere end 90 000
kemiske stoffer, er nu frit tilgængelige på ECHA's websted.
Helsinki, den 13. februar 2012 – ECHA har i dag lanceret den offentlige fortegnelse over
klassificering og mærkning (C&L). Fortegnelsen indeholder de oplysninger fra REACHregistreringer og CLP-anmeldelser, som agenturet har modtaget indtil nu.
Offentliggørelsen af fortegnelsen er en vigtig milepæl i CLP-forordningen og er et stort skridt
fremad i forhold til at opnå åbenhed omkring kemiske stoffers fysiske, sundhedsmæssige eller
miljømæssige farlighed. Fortegnelsen indeholder en stor mængde oplysninger fra industrien
om, hvordan de har selvklassificeret kemikalier, og viser, hvordan nogle virksomheder har
klassificeret det samme stof forskelligt. ECHA har ikke filtreret eller kvalitetskontrolleret de
indsendte oplysninger.
“Med den øgede åbenhed bidrager vi til en mere effektiv kommunikation om de farlige
kemikalier til arbejdstagerne og i sidste ende til forbrugerne”, siger Geert Dancet,
administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur. Han opfordrede også industrien
til at anvende oplysningerne fra fortegnelsen som et fælles grundlag for diskussioner mellem
virksomheder med henblik på at opnå enighed om selvklassificering og mærkning af farlige
stoffer. Til støtte for kommunikationsprocessen vedrørende farlige stoffer har ECHA planer om at
udvikle en it-platform til at lette kontakten mellem anmeldere af kemikalier, så de kan diskutere
årsagerne til de forskellige anmeldelser og om nødvendigt indgå aftaler om en ensartet
klassificering.
Den offentlige C&L-fortegnelse er den største globalt tilgængelige database over
selvklassificerede stoffer. Der findes flere forskellige muligheder for søgning i fortegnelsen
baseret på både stoffets identitet og dets klassificering. Fremtidige ajourføringer af
fortegnelsen vil løbende forbedre søgefunktionerne for at give lettere adgang til oplysningerne.
Fortegnelsen vedligeholdes af agenturet, og oplysningerne opdateres regelmæssigt med
modtagne og opdaterede C&L-oplysninger.

Yderligere oplysninger
Den offentlige C&L-fortegnelse
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Spørgsmål og svar vedrørende C&L-fortegnelsen
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
Faktablad om C&L-fortegnelsen
http://echa.europa.eu/documents/10162/17242/factsheet_public_classification_labeling_en.pdf
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