Sporočilo za javnost
Izjava o omejitvi odgovornosti: To je delovni prevod
dokumenta, ki je bil v izvirniku objavljen v angleščini. Izvirni
dokument je na voljo na spletni strani ECHA.
ECHA/PR/11/02

Agencija ECHA objavila popis razvrstitev in
označitev kemikalij, ki so na trgu EU
Na spletni strani agencije ECHA je zdaj javno dostopnih več kot tri milijone
zapisov o predloženih prijavah, ki obsegajo več kot 90 000 kemičnih snovi
Helsinki, 13. februarja 2012 – Danes je agencija ECHA objavila javni popis razvrstitev in
označitev (R in O) s podatki iz registracij v skladu z uredbo REACH ter prijav razvrstitev in
označitev v skladu z uredbo CLP, ki jih je prejela doslej.
Objava popisa je ključni mejnik, ki ga določa uredba CLP, in pomemben korak k preglednosti
fizikalnih nevarnosti ter nevarnosti za zdravje ali okolje, ki jih pomenijo kemične snovi. Popis
vsebuje bogastvo podatkov o tem, kako je industrija samostojno razvrstila kemikalije, in
prikazuje, kako so nekatera podjetja različno razvrstila isto snov. Agencija ECHA teh podatkov
ni filtrirala ali preverjala njihove kakovosti.
„S to povečano preglednostjo prispevamo k učinkovitejšemu sporočanju podatkov o nevarnih
kemikalijah delavcem in končno tudi potrošnikom“, je dejal Geert Dancet, izvršni direktor
Evropske agencije za kemikalije. Industrijo je spodbudil, naj uporablja podatke iz popisa kot
splošno podlago za razprave med podjetji, da bi dosegla dogovor o samostojni razvrstitvi in
označitvi nevarnih snovi. Agencija ECHA želi zagotoviti podporo procesu sporočanja nevarnosti,
zato načrtuje razvoj platforme IT, ki bo olajšala stike med prijavitelji kemikalij ter jim
zagotovila možnost za razpravo o vzrokih razlik in po potrebi dogovor o enotni razvrstitvi.
Javni popis razvrstitev in označitev je največja podatkovna zbirka samostojno razvrščenih
snovi na svetu. Za iskanje v popisu je na voljo več možnosti, ki temeljijo na identiteti in
razvrstitvi snovi. S prihodnjimi posodobitvami popisa se bodo stalno izboljševale funkcije
iskanja, s čimer bo dostop do podatkov lažji.
Za vzdrževanje popisa skrbi agencija ECHA, ki bo redno osveževala podatke na podlagi prejetih
in posodobljenih informacij o razvrstitvah in označitvah.

Dodatne informacije:
Javni popis R in O
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
Vprašanja in odgovori o javnem popisu R in O
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
Osnovni podatki o popisu R in O
http://echa.europa.eu/documents/10162/17242/factsheet_public_classification_labeling_en.pd
f
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