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ECHA presenteert de inventaris van
indelingen en etiketteringen van chemische
stoffen op de EU-markt
Ruim drie miljoen indieningsrapporten voor meer dan 90 000 chemische
stoffen zijn nu vrij toegankelijk op de ECHA-website.
Helsinki, 13 februari 2012 – Vandaag heeft ECHA de publieke inventaris van indelingen en
etiketteringen (C&L) gepresenteerd. De informatie hierin is afkomstig van REACH-registraties
en CLP-kennisgevingen die het Agentschap tot dusver heeft ontvangen.
De publicatie van de inventaris is een mijlpaal die in de CLP-verordening al werd
aangekondigd, en betekent een grote stap vooruit naar transparantie ten aanzien van de
gevaren van chemische stoffen voor de volksgezondheid en het milieu. De inventaris verschaft
een schat aan informatie van het bedrijfsleven, waarin wordt getoond hoe bedrijven hun
chemische stoffen zelf hebben ingedeeld en hoe sommige bedrijven één en dezelfde stof
anders hebben ingedeeld. ECHA heeft de verstrekte informatie gefilterd noch gecontroleerd op
kwaliteit.
“Met deze toegenomen transparantie dragen we bij aan een effectievere voorlichting over
gevaarlijke chemische stoffen aan de werknemers, en uiteindelijk ook aan de consument” zegt
Geert Dancet, directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen. Hij heeft het
bedrijfsleven aangespoord om de gegevens in de inventaris te gebruiken als
gemeenschappelijke basis om onderling overeenstemming te bereiken over het zelf indelen en
etiketteren van gevaarlijke stoffen. Om dit communicatieproces aangaande die stoffen te
ondersteunen, is ECHA van plan een IT-platform te ontwikkelen. Hierdoor kunnen personen die
informatie verstrekken over chemische stoffen gemakkelijker met elkaar in contact komen en
de kans krijgen om eventuele verschillen van mening te bespreken. Zo nodig kunnen ze
overeenstemming bereiken over een uniforme indeling.
De publieke C&L-inventaris is de grootste database van zelf ingedeelde stoffen die wereldwijd
beschikbaar zijn. De inventaris kan worden doorzocht op basis van stofidentiteit of
stofindeling. De zoekfuncties zullen in de toekomst verder verbeterd worden ten behoeve van
een betere toegankelijkheid tot de informatie.
De inventaris wordt door het Agentschap onderhouden en de gegevens zullen regelmatig
worden aangevuld met nieuwe en bijgewerkte C&L-informatie.

Aanvullende informatie
De publieke C&L-inventaris
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Vraagbaak C&L-inventaris
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
Factsheet C&L-inventaris
http://echa.europa.eu/documents/10162/17242/factsheet_public_classification_labeling_en.pd
f
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