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ECHA 14-FS-04-DA 

Den offentlige fortegnelse over 
klassificering og mærkning (C&L) 
 

Den offentlige C&L-fortegnelse er en 
central database med oplysninger om 
klassificering og mærkning af anmeldte 
stoffer, der er på markedet i EU. Den 
indeholder desuden en liste over stoffer i 
kategorien stoffer med harmoniseret 
klassificering og mærkning i henhold til 
bilag VI til CLP-forordningen.  
 
ANMELDELSE TIL FORTEGNELSEN OVER 
KLASSIFICERING OG MÆRKNING 
 

Alle stoffer, der var på markedet i EU den 1. 
december 2010, skulle have været anmeldt 
før den 3. januar 2011, og nye stoffer skal 
anmeldes senest én måned efter at være 
bragt på markedet. ECHA har indtil nu mod-
taget 6 millioner anmeldelser af over 120 000 
stoffer, og databasen vokser dag for dag. 

CLP-forordningen1 kræver, at alle importører 
og producenter af farlige stoffer, der er på 
markedet i EU, og af alle stoffer, der kræves 
registreret i henhold til REACH-forordningen, 
skal anmelde stoffets klassificering og mærk-
ning til ECHA senest én måned efter, at stoffet 
er bragt på markedet. ECHA skal til gengæld 
føre en fortegnelse over klassificering og 
mærkning, som indeholder alle de anmeldte 
oplysninger, og skal gøre visse elementer i da-
tabasen offentligt tilgængelige (den offentlige 
fortegnelse over klassificering og mærkning). 
                                           
1 Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærk-
ning og emballering af stoffer og blandinger.  

OPLYSNINGERNE I DEN OFFENTLIGE 
FORTEGNELSE OVER KLASSIFICERING 
OG MÆRKNING  
 

Indholdet af den offentlige fortegnelse over 
klassificering og mærkning er fastlagt ved 
CLP-forordningen. Dette omfatter visse ele-
menter af stoffets identitet samt alle elemen-
ter vedrørende dets klassificering og mærk-
ning (C&L). EF-navn og -nummer offentliggø-
res for alle EINECS-stoffer og, når det er mu-
ligt, alle andre stoffer i EF-fortegnelsen. Når 
mindst én anmelder har klassificeret et stof i 
fareklasserne omhandlet i artikel 119, stk. 1, i 
REACH-forordningen (som omfatter de fleste 
CLP-fareklasser), offentliggøres desuden C&L-
elementerne fra alle anmeldelser af stoffet. 
IUPAC-navnet offentliggøres kun fra anmel-
delser, der klassificerer stoffet i fareklasserne 
omhandlet i artikel 119, stk. 1. 
 
Følgende oplysninger er ikke omfattet af den 
offentlige fortegnelse over klassificering og 
mærkning:  
• anmelderens kontaktoplysninger  
• stoffernes sammensætning og urenhedspro-
fil. 
 

I visse tilfælde kan der være anmodet om 
fortrolig behandling af stoffets IUPAC-navn. I 
så fald offentliggøres navnet ikke, selv ikke 
hvis det er anmeldt som farligt (i henhold til 
artikel 119, stk. 1). Den harmoniserede klas-
sificering og mærkning for stofferne (tabel 3.1 
og 3.2 i bilag VI til CLP-forordningen) er om-
fattet af fortegnelsen. 
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ANVENDELSE AF DEN OFFENTLIGE 
FORTEGNELSE  
 

Den offentlige fortegnelse giver mange mu-
ligheder for søgning baseret både på stoffets 
identitet og klassificering. En bruger, der er 
interesseret i et bestemt stof eller en bestemt 
gruppe af stoffer, kan søge efter det fuld-
stændige EF-navn eller en del heraf, navnet i 
henhold til indekset i bilag VI til CLP og 
IUPAC-navnet, eller efter det fuldstændige 
eller delvise EF- eller CAS-nummer eller in-
deksnummer i bilag VI til CLP. 
 

Af hensyn til brugervenligheden er klassifice-
ringerne opdelt efter fysiske, sundhedsmæs-
sige og miljømæssige farer, og brugeren kan 
enten vælge forkortet fareklasse eller katego-
rikode (f.eks. akut toksicitet 4) eller faresæt-
ningskode (f.eks. H302). Søgningen kan 
yderligere afgrænses ved kombineret søgning 
på stoffets identitet og klassificering. 
 

Søgeresultater vises på basis af stoffer. Når 
man vælger et stof i resultaterne, vises en 
oversigtsside over eventuelle harmoniserede 
indførsler efterfulgt af de aggregerede klassi-
fikationer fra anmeldelserne. Vælger man 
yderligere en bestemt aggregeret klassifikati-
on, vises en detaljeret oversigt over den ag-
gregerede anmeldelse. 
 
INFORMATIONSSTRUKTUR  
 

Anmeldelserne for samme stof er ordnet 
gruppevis efter stoffets numeriske identifika-
torer. Hvis der eksisterer en harmoniseret 
klassificering og mærkning for stoffet, vises 
den oven over anmeldelserne. Til visse grup-
peindførsler i bilag VI til CLP-forordningen er 
der ikke knyttet bestemte EF- eller CAS-
numre. Fra sådanne indførsler kan der ikke 
altid foretages en automatisk matchning af 
anmeldelser og harmoniserede poster. 
 

Alle anmeldelser, der klassificerer samme stof 
på samme måde, er flettet. Antallet af flettede 
anmeldelser vises også. Aggregeringen har 
taget hensyn til alle elementer i klassificeringen 
og mærkningen bortset fra stoffets fysiske til-
stand/form og en eventuel begrundelse for 
manglende klassificering i en given fareklasse. 
Sådanne eventuelle forskelle fremgår af den 
detaljerede oversigt over den aggregerede 
klassifikation. 
 

Aggregeringen sker automatisk og bliver ikke 
kontrolleret manuelt af ECHA. Tekniske fejl 
under anmeldelsesprocessen vil medføre, at 
der vises forskellige aggregeringer. Anmel-

derne skal bestræbe sig på at nå til enighed 
om klassificeringen af deres stoffer, medmin-
dre der er rimelige grunde til forskelle i klas-
sificering, såsom forskelle i sammensætning 
eller urenhedsprofil.  
 

Foruden antallet af anmeldere bag hver ag-
gregering angiver fortegnelsen de klassifice-
ringer, der er afledt af et fællesindsendt 
REACH-registreringsdossier.  
 
FREMTIDSPERSPEKTIVER 
 

Den offentlige fortegnelse over klassificering 
og mærkning er den største eksisterende 
database over stoffer, der er selvklassificeret 
og underkastet harmoniseret (inden for EU) 
klassificering. Dens omfang er unikt på 
verdensplan. Offentliggørelsen af fortegnelsen 
er et vigtigt led i fareoplysning efter forplig-
telserne i ECHA og kan på langt sigt forbedre 
sikkerheden ved anvendelse af farlige stoffer 
hos forbrugere, erhvervsmæssige brugere og 
industriarbejdere.  
 

Oplysningerne i fortegnelsen vil undergå en 
trinvis forbedring. Dertil kræves en fælles 
indsats fra alle involverede parter. 
Anmelderne opfordres til at kontrollere 
klassifikationerne af deres stoffer i 
fortegnelsen og om nødvendigt opdatere 
deres anmeldelser. Alle anmeldelser kan 
umiddelbart opdateres med online-redskabet i 
REACH-IT, uanset hvilket redskab der blev 
anvendt ved den første anmeldelse (f.eks. 
IUCLID, bulk-redskab). Indholdet af den 
offentlige fortegnelse over klassificering og 
mærkning opdateres regelmæssigt. Nye an-
meldelser og opdateringer af eksisterende 
anmeldelser er ikke nødvendigvis synlige 
straks efter deres indsendelse, men vil indgå i 
den efterfølgende dataopdatering. 
 

Yderligere information og støtte:  
 

• Spørgsmål og svar om den offentlige fortegnelse 
over klassificering og mærkning (“Q&A on the pub-
lic C&L Inventory”) 
• Tekniske spørgsmål og svar om anmeldelser af 
klassificering og mærkning (“Technical Questions 
and Answers on C&L Notifications”) 
• Praktisk vejledning 7: Sådan anmeldes stoffer til 
fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger  
(foreligger på 22 sprog)  
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