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Az ECHA bevezeti az EU piacán forgalmazott
vegyi anyagok osztályozási és címkézési
jegyzékét
Jelenleg több mint 90 000 vegyi anyagot magában foglaló, három milliót
meghaladó, benyújtásból származó adat érhető el ingyenesen az ECHA
honlapján
Helsinki, 2012. február 13. – Az ECHA a mai napon közzétette az Ügynökséghez mostanáig
beérkezett, REACH-rendelet szerinti regisztrálásokból és CLP-rendelet szerinti bejelentésekből
származó információkat tartalmazó, nyilvános osztályozási és címkézési (C&L) jegyzéket.
A jegyzék közzététele egy a CLP-rendeletben meghatározott, kulcsfontosságú mérföldkő,
amely jelentős előrelépésnek számít a vegyi anyagok fizikai, egészségi vagy környezeti
veszélyeinek átláthatósága irányába. A jegyzék rengeteg, iparból származó információt nyújt
arról, hogyan sorolták be maguk az anyagokat, valamint bemutatja azt, hogy egyes vállalatok
miként osztályozták ugyanazt az anyagot eltérő módon. Az ECHA a jegyzékben szereplő
információk tekintetében nem végzett szűrést, illetve minőségellenőrzést.
„E megnövekedett átláthatóság révén hozzájárulunk a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
információknak a dolgozók és végső soron a fogyasztók felé történő, hatékonyabb közléséhez”
– jelentette ki Geert Dancet, az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatója. Továbbá
arra ösztönözte az ipart, hogy a jegyzék adatait közös alapként használja fel a vállalatok
közötti, a veszélyes anyagok általuk végzett osztályozásával és címkézésével kapcsolatos
megállapodás céljából folytatott viták tekintetében. A veszély közlésével kapcsolatos eljárás
támogatása céljából az ECHA egy IT-platform fejlesztését tervezi a vegyi anyagok bejelentői
közötti kapcsolat megkönnyítése érdekében, ahol lehetőséget biztosít számukra az eltérések
okainak megvitatására és adott esetben az egységes osztályozással kapcsolatos
megállapodásra.
A nyilvános C&L jegyzék a vállalatok által már osztályozott anyagok legnagyobb, globálisan
elérhető adatbázisa. A jegyzékben történő keresés tekintetében számos lehetőség áll
rendelkezésre mind az anyagok azonosító adatai, mind azok osztályozása alapján. A jegyzék
jövőbeni aktualizálásai folyamatosan fejleszteni fogják a keresés funkciókat az információkhoz
való hozzáférés fokozása érdekében.
A jegyzék karbantartását az Ügynökség végzi. Rendszeresen sor kerül az adatoknak a
beérkező és aktualizált C&L információkkal való frissítésére.

További információk:
A nyilvános C&L jegyzék
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
A C&L jegyzékkel kapcsolatos kérdések és válaszok
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
C&L jegyzék Factsheet
http://echa.europa.eu/documents/10162/17242/factsheet_public_classification_labeling_en.pd
f
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