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ECHA publikuje wykaz klasyfikacji i
oznakowania chemikaliów dostępnych na
rynku UE
Na stronie internetowej ECHA można obecnie uzyskać nieograniczony dostęp
do ponad trzech milionów zapisów dotyczących przedłożeń, obejmujących
ponad 90 000 substancji chemicznych
Helsinki, 13 lutego 2012 r. – W dniu dzisiejszym ECHA opublikowała ogólnodostępny wykaz
klasyfikacji i oznakowania zawierający informacje pochodzące z rejestracji w ramach REACH
oraz ze zgłoszeń dotyczących klasyfikacji i oznakowania, które wpłynęły dotychczas do Agencji.
Opublikowanie wykazu jest kluczowym etapem, o którym mowa w rozporządzeniu CLP, i
stanowi istotny krok w kierunku osiągnięcia przejrzystości w kwestiach związanych z
fizycznymi, zdrowotnymi lub środowiskowymi zagrożeniami stwarzanymi przez substancje
chemiczne. W wykazie zgromadzono obfite zasoby informacji przekazanych przez podmioty
należące do sektora i dotyczących sposobu, w jaki dokonały one samodzielnej klasyfikacji
chemikaliów, a także zaprezentowano, w jaki sposób niektóre przedsiębiorstwa sklasyfikowały
odmiennie tę samą substancję. ECHA nie filtrowała przekazywanych informacji ani nie
sprawdzała ich pod kątem jakości.
– Dzięki zwiększonej przejrzystości przyczyniamy się do bardziej efektywnego komunikowania
się w sprawie chemikaliów stwarzających zagrożenia dla pracowników, a w ostatecznym
rozrachunku dla konsumentów – powiedział Geert Dancet, dyrektor wykonawczy Europejskiej
Agencji Chemikaliów. Zachęcił on także podmioty należące do branży do wykorzystywania
danych zawartych w wykazie jako wspólnej płaszczyzny do dyskusji pomiędzy przedsiębiorcami
w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie samodzielnej klasyfikacji i oznakowania substancji
stwarzających zagrożenie. Mając na względzie wspieranie procesu przekazywania informacji o
zagrożeniach, ECHA planuje utworzenie platformy informatycznej ułatwiającej kontakty
pomiędzy zgłaszającymi chemikalia, aby umożliwić im omówienie przyczyn występowania
różnic oraz, w stosownych przypadkach, uzgodnienie jednolitej klasyfikacji.
Ogólnodostępny wykaz klasyfikowania i oznakowania jest największą bazą danych o
światowym zasięgu, obejmującą samodzielnie sklasyfikowane substancje. ECHA udostępniła
wiele możliwości przeszukiwania wykazu – zarówno w oparciu o dane identyfikujące
substancję, jak i jej klasyfikację. W ramach przyszłych aktualizacji wykazu dokonywane będą
ciągłe udoskonalenia funkcji wyszukiwania w celu zwiększenia dostępu do informacji.
Wykaz jest obsługiwany przez Agencję; dane będą regularnie odświeżane przy użyciu
napływających i aktualizowanych informacji nt. klasyfikacji i oznakowania.

Dalsze informacje
Ogólnodostępny wykaz klasyfikacji i oznakowania
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
Pytania i odpowiedzi dotyczące wykazu klasyfikacji i oznakowania
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
C&L Inventory Factsheet
http://echa.europa.eu/documents/10162/17242/factsheet_public_classification_labeling_en.
pdf
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