ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ενημερωτικό δελτίο

ECHA 14-FS-04-EL

Το δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και
επισήμανσης
Το δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και
επισήμανσης είναι μια κεντρική βάση
δεδομένων που περιέχει πληροφορίες
ταξινόμησης και επισήμανσης σχετικά με
τις κοινοποιημένες ουσίες που διατίθενται
στην αγορά της ΕΕ. Παρέχει επίσης έναν
κατάλογο ουσιών που κατηγοριοποιούνται
ως έχουσες εναρμονισμένη ταξινόμηση και
επισήμανση σύμφωνα με το Παράρτημα VI
του κανονισμού CLP.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ
Όλες οι ουσίες στην αγορά της ΕΕ την 1η
Δεκεμβρίου 2010 θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί
πριν από την 3η Ιανουαρίου 2011 και οι νέες
ουσίες θα πρέπει να κοινοποιούνται εντός ενός
μήνα από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Επί
του παρόντος, ο ECHA έχει λάβει περισσότερες 6
εκατομμύρια κοινοποιήσεις για περισσότερες από
120.000 ουσίες και η βάση δεδομένων μεγαλώνει
κάθε μέρα.
Ο κανονισμός CLP 1 απαιτεί όλοι οι εισαγωγείς και
παρασκευαστές των επικίνδυνων ουσιών που
κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ και όλων των
ουσιών που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του
κανονισμού REACH να κοινοποιούν την ταξινόμηση
και επισήμανση των ουσιών τους στον ECHA εντός
ενός μήνα από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Με
τη σειρά του, ο ECHA θα τηρεί ένα ευρετήριο
ταξινόμησης και επισήμανσης που θα περιέχει όλες
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση,
την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων.
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τις κοινοποιημένες πληροφορίες και θα καθιστά
ορισμένα στοιχεία της βάσης δεδομένων διαθέσιμα
στο κοινό (το δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και
επισήμανσης).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ
Το περιεχόμενο του δημόσιου ευρετηρίου
ταξινόμησης και επισήμανσης καθορίζεται από τον
κανονισμό CLP. Αυτό αποτελείται από ορισμένα
στοιχεία της ταυτότητας της ουσίας και όλα τα
στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης. Η ονομασία
και ο αριθμός ΕΚ όλων των ουσιών EINECS και,
όπου αυτό είναι δυνατόν, όλων των άλλων ουσιών
στο ευρετήριο ΕΚ δημοσιεύονται. Επιπλέον, όταν
μια ουσία ταξινομείται στις τάξεις κινδύνου που
αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 του
κανονισμού REACH (το οποίο καλύπτει τις
περισσότερες τάξεις κινδύνου του CLP) από
τουλάχιστον έναν κοινοποιούντα, τότε
δημοσιεύονται τα στοιχεία ταξινόμησης και
επισήμανσης από όλες τις κοινοποιήσεις για τη
συγκεκριμένη ουσία. Η ονομασία IUPAC
δημοσιεύεται μόνο από κοινοποιήσεις που
ταξινομούνται στις τάξεις κινδύνου που
αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1.
Οι ακόλουθες πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται
στο δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και
επισήμανσης:
• στοιχεία επικοινωνίας του κοινοποιούντα
• σύνθεση και προφίλ προσμείξεων των ουσιών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και όταν μια
ουσία κοινοποιείται ως επικίνδυνη (σύμφωνα με το
άρθρο 119 παράγραφος 1) η ονομασία IUPAC
μπορεί να υπόκειται σε αξιώσεις εμπιστευτικότητας,
συνεπώς δεν δημοσιεύεται. Η εναρμονισμένη
ταξινόμηση και επισήμανση για τις ουσίες (Πίνακες
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3.1 και 3.2 του Παραρτήματος VI στον κανονισμό
CLP) περιλαμβάνεται στο ευρετήριο.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ
Το δημόσιο ευρετήριο παρέχει πολλαπλές επιλογές
αναζήτησης βάσει ταυτότητας και ταξινόμησης
ουσίας. Ένας χρήστης που ενδιαφέρεται για μια
συγκεκριμένη ουσία ή ομάδα ουσιών μπορεί να την
αναζητήσει χρησιμοποιώντας την πλήρη ή μερική
ονομασία EC, την ονομασία ευρετηρίου του
Παραρτήματος VI του CLP και την ονομασία IUPAC
ή τους πλήρεις ή μερικούς αριθμούς EC, CAS ή
ευρετηρίου του Παραρτήματος VI του CLP.
Για λόγους ευκολίας της χρήσης, οι ταξινομήσεις
έχουν χωριστεί σε κινδύνους από φυσικούς
παράγοντες, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και κινδύνους για το περιβάλλον και ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε τάξη κινδύνου και
κωδικό κατηγορίας (π.χ. Acute Tox. 4) ή δήλωσης
επικινδυνότητας (π.χ. H302). Με συνδυασμό της
ταυτότητας ουσίας και των στοιχείων ταξινόμησης
λαμβάνονται ακριβέστερα αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρέχονται βάσει των
ουσιών. Επιλέγοντας μία ουσία από τα
αποτελέσματα, ο χρήστης οδηγείται σε μια σελίδα
σύνοψης όπου αναγράφονται πρώτα οι
εναρμονισμένες εγγραφές (εφόσον υπάρχουν) και
στη συνέχεια οι συγκεντρωτικές ταξινομήσεις από
τις κοινοποιήσεις. Με περαιτέρω επιλογή μιας
συγκεκριμένης συγκεντρωτικής ταξινόμησης θα
εμφανιστεί η αναλυτική προβολή της
συγκεντρωτικής κοινοποίησης.
ΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι κοινοποιήσεις για την ίδια ουσία ομαδοποιούνται
βάσει των αριθμητικών αναγνωριστικών κωδικών
της ουσίας. Εάν υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση
και επισήμανση για μια ουσία, αυτή εμφανίζεται
πάνω από τις κοινοποιήσεις. Ορισμένες ομαδικές
εγγραφές στο Παράρτημα VI του κανονισμού CLP
δεν έχουν συγκεκριμένους αριθμούς EC ή CAS που
να σχετίζονται με αυτές. Για τις εν λόγω εγγραφές,
δεν είναι πάντα δυνατή η αυτόματη αντιστοίχιση
κοινοποιήσεων και εναρμονισμένων εγγραφών.
Όλες οι κοινοποιήσεις, στις οποίες ταξινομείται η ίδια
ουσία με τον ίδιο τρόπο, έχουν συγχωνευθεί.
Υποδεικνύεται επίσης ο αριθμός των συγχωνευμένων
κοινοποιήσεων. Κατά τη δημιουργία συγκεντρωτικών
εγγραφών ελήφθησαν υπόψη όλα τα στοιχεία
ταξινόμησης και επισήμανσης εκτός από τη φυσική
κατάσταση/μορφή της ουσίας και τυχόν λόγους για
τη μη ταξινόμηση σε μια ορισμένη τάξη κινδύνου.
Αυτές οι διαφορές, εφόσον υπάρχουν,
αντικατοπτρίζονται στην αναλυτική προβολή της
συγκεντρωτικής ταξινόμησης.

κοινοποίησης θα έχουν ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση διαφορετικών συγκεντρωτικών εγγραφών.
Οι κοινοποιούντες θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια προς την επίτευξη συμφωνίας
σχετικά με την ταξινόμηση των ουσιών τους, εκτός
εάν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για διαφορετική
ταξινόμηση, όπως διαφορετική σύνθεση ή προφίλ
προσμείξεων.
Εκτός από την υπόδειξη του αριθμού
κοινοποιούντων για κάθε συγκεντρωτική εγγραφή,
στο ευρετήριο υπάρχει επισήμανση των
ταξινομήσεων που προέρχονται από φάκελο
καταχώρισης βάσει REACH που έχει υποβληθεί από
κοινού.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Το δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης
αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων
ουσιών που ταξινομούνται από τον ίδιο τον
καταχωρίζοντα και εναρμονισμένων (εντός της ΕΕ)
ουσιών και είναι μοναδικό στον κόσμο όσον αφορά
το πεδίο του. Η δημοσίευσή του συνιστά ένα
σημαντικό βήμα προς την κοινοποίηση κινδύνων
βάσει των αρμοδιοτήτων του ECHA και μπορεί,
μακροπρόθεσμα, να βοηθήσει στη βελτίωση της
ασφαλούς χρήσης των επικίνδυνων ουσιών από
καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες και
εργαζόμενους στη βιομηχανία.
Η βελτίωση των πληροφοριών που αποθηκεύονται
στο ευρετήριο θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε
διάφορα βήματα, και θα χρειαστεί από κοινού
προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Συνιστάται στους κοινοποιούντες να ελέγχουν τις
ταξινομήσεις για τις ουσίες τους στο ευρετήριο και
να ενημερώνουν τις κοινοποιήσεις τους εάν
χρειάζεται. Όλες οι κοινοποιήσεις μπορούν να
ενημερωθούν εύκολα με χρήση του διαδικτυακού
εργαλείου που παρέχεται στο REACH-IT,
ανεξάρτητα από το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε
αρχικά για την κοινοποίηση (π.χ. IUCLID, μαζικό
εργαλείο). Το περιεχόμενο του δημόσιου
ευρετηρίου ταξινόμησης και επισήμανσης
ενημερώνεται τακτικά. Οι νέες κοινοποιήσεις και οι
ενημερώσεις στις υπάρχουσες κοινοποιήσεις μπορεί
να μην εμφανίζονται αμέσως μετά την υποβολή,
αλλά θα συμπεριλαμβάνονται στην επακόλουθη
ανανέωση των δεδομένων.
Για περαιτέρω πληροφορίες και υποστήριξη:
• Ε&Α σχετικά με το δημόσιο ευρετήριο
ταξινόμησης και επισήμανσης
• Τεχνικές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις
κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης
• Πρακτικός οδηγός 7: Κοινοποίηση ουσιών στο
ευρετήριο ταξινόμησης & επισήμανσης (διατίθεται
σε 22 γλώσσες)

Η δημιουργία συγκεντρωτικής εγγραφής διεξάγεται
αυτόματα, χωρίς επαλήθευση από προσωπικό του
ECHA. Τα τεχνικά σφάλματα κατά τη διαδικασία
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