Comunicado de Imprensa
Declaração de exoneração de responsabilidade: Esta é uma
versão de trabalho de um documento originalmente publicado
em inglês. O documento original está disponível no site da
ECHA.
ECHA/PR/12/02

ECHA lança o Inventário de Classificação e
Rotulagem de produtos químicos no mercado
da UE
Mais de três milhões de registos apresentados abrangendo mais de 90 000
substâncias químicas estão agora acessíveis gratuitamente no sítio Web da
ECHA
Helsínquia, 13 de fevereiro de 2012 – A ECHA lançou hoje o Inventário Público de
Classificação e Rotulagem (C&R) com as informações provenientes dos registos REACH e das
notificações CRE recebidos até ao momento pela Agência.
A publicação do Inventário é uma etapa fundamental definida no Regulamento CRE e
representa um passo importante na transparência no que respeita aos perigos físicos e aos
perigos das substâncias químicas para a saúde e para o ambiente. O Inventário fornece um
manancial de informações provenientes da Indústria sobre a forma como as empresas
autoclassificaram os produtos químicos e mostra como algumas empresas classificaram de
forma diferente a mesma substância. A ECHA não filtrou nem verificou a qualidade das
informações fornecidas.
«Com esta maior transparência, contribuímos para uma comunicação mais eficaz de
informações relacionadas com produtos químicos perigosos aos trabalhadores e, em última
análise, aos consumidores» afirmou Geert Dancet, diretor executivo da Agência Europeia dos
Produtos Químicos. Também instou a indústria a utilizar os dados constantes do Inventário
como uma base comum para debates entre empresas no sentido de chegar a um acordo sobre
a autoclassificação e a rotulagem de substâncias perigosas. Por forma a apoiar o processo de
comunicação dos perigos, a ECHA tenciona desenvolver uma plataforma de TI para facilitar os
contactos entre os notificantes de produtos químicos e dar-lhes a possibilidade de debater os
motivos das diferenças e, se adequado, chegarem a acordo sobre uma classificação uniforme.
O Inventário Público de Classificação e Rotulagem representa a maior base de dados de
substâncias autoclassificadas disponível a nível mundial. Estão disponíveis várias opções para
pesquisa no Inventário, com base na identidade da substância e na sua classificação. As
atualizações futuras do Inventário continuarão a melhorar as suas funcionalidades de pesquisa
a fim de melhorar o acesso às informações.
A manutenção do Inventário é assegurada pela Agência e os dados serão atualizados
regularmente com a inclusão de informações de classificação e rotulagem novas e atualizadas.

Informações adicionais:
Inventário Público de Classificação e Rotulagem
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
Perguntas e respostas sobre o Inventário C&R
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
Ficha informativa sobre o Inventário C&R
http://echa.europa.eu/documents/10162/17242/factsheet_public_classification_labeling_en.pdf
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