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Publiczny wykaz klasyfikacji i 
oznakowania (C&L) 
 
Publiczny wykaz klasyfikacji i 
oznakowania (C&L) to centralna baza 
danych zawierająca informacje 
dotyczące klasyfikacji i oznakowania 
substancji zgłoszonych dostępnych na 
rynku UE. Zawiera on również wykaz 
substancji, które są kategoryzowane jako 
mające zharmonizowaną klasyfikację i 
oznakowanie według załącznika VI do 
rozporządzenia CLP. 
 

ZGŁOSZENIE DO WYKAZU C&L 
 

Wszystkie substancje obecne na rynku UE w 
dniu 1 grudnia 2010 r. powinny były zostać 
zgłoszone przed dniem 3 stycznia 2011 r., a 
nowe substancje powinny być zgłoszone w 
ciągu jednego miesiąca od ich wprowadzenia 
na rynek. Jak dotąd ECHA otrzymała 6 
milionów zgłoszeń dla ponad 120 000 
substancji, a baza danych powiększa się 
każdego dnia. 

Rozporządzenie CLP1 nakłada na wszystkich 
importerów i producentów substancji 
niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu w 
UE i wszystkich substancji podlegających 
rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH 
obowiązek zgłaszania do ECHA klasyfikacji i 
oznakowania swoich substancji w ciągu 
miesiąca od wprowadzenia na rynek. W zamian 
za to ECHA będzie prowadzić wykaz klasyfikacji 
                                           
1 Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin. 

i oznakowania (C&L) zawierający wszystkie 
zgłoszone informacje i udostępniać publicznie 
pewne elementy bazy danych (publiczny wykaz 
C&L). 
INFORMACJE ZAWARTE W PUBLICZNYM 
WYKAZIE C&L 
 

Zawartość publicznego wykazu C&L określa 
rozporządzenie CLP. Obejmuje to pewne 
elementy tożsamości substancji i wszystkie 
elementy klasyfikacji i oznakowania (C&L). 
Publikowane są nazwa WE i liczba wszystkich 
substancji EINECS, a tam gdzie to możliwe, 
wszystkich innych substancji w wykazie WE. 
Ponadto w przypadku, gdy substancja jest 
sklasyfikowana w tych klasach zagrożeń, o 
których mowa w art. 119 ust. 1 
rozporządzenia REACH (które obejmuje 
większość klas zagrożeń CLP) przez co 
najmniej jednego zgłaszającego, w takim 
przypadku publikowane są elementy C&L dla 
wszystkich zgłoszeń dla tej substancji. Nazwa 
IUPAC jest publikowana wyłącznie ze 
zgłoszeń, które klasyfikują się do klas 
zagrożeń, o których mowa w art.119 ust. 1. 
 

Następujące informacje nie są uwzględnione 
w publicznym wykazie C&L: 
• dane kontaktowe zgłaszającego; 
• skład i profil zanieczyszczenia substancji. 
 

W niektórych przypadkach, nawet wtedy, gdy 
substancja jest zgłoszona jako niebezpieczna 
(zgodnie z art. 119 ust. 1) nazwa IUPAC może 
być objęta wnioskiem o poufność, a zatem nie 
zostanie opublikowana. W wykazie zawarta 
jest zharmonizowana klasyfikacja i 
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oznakowanie dla substancji (tabele 3.1 i 3.2 
załącznika VI do rozporządzenia CLP). 
 

KORZYSTANIE Z PUBLICZNEGO WYKAZU 
 

Publiczny wykaz zapewnia wiele opcji 
wyszukiwania, zarówno na podstawie 
tożsamości, jak i klasyfikacji substancji. 
Użytkownik zainteresowany określoną 
substancją lub grupą substancji może 
wyszukiwać za pomocą pełnej lub częściowej 
nazwy WE, nazwy CLP przypisanej w 
załączniku VI i nazwy IUPAC lub pełnych lub 
częściowych numerów WE, CAS lub CLP 
przypisanych w załączniku VI. 
 

Dla ułatwienia korzystania klasyfikacje zostały 
podzielone na zagrożenia fizyczne, zagrożenia 
dla zdrowia i środowiska, a użytkownik może 
wybrać skrócone kody klasy zagrożenia i kody 
kategorii (np. toksyczność ostra 4) lub kody 
zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (np. 
H302). Łącząc tożsamość substancji i 
elementy klasyfikacji będzie można 
doprecyzować wyniki wyszukiwania. 
 

Wyniki wyszukiwania są dostarczane na 
podstawie substancji. Wybierając jedną 
substancję z wyników, użytkownik jest 
kierowany do strony podsumowań, 
wyszczególniającej najpierw wpisy 
zharmonizowane (jeśli istnieją), a następnie 
sumaryczne klasyfikacje ze zgłoszeń. Ponadto 
wybór konkretnej sumarycznej klasyfikacji 
zapewnia szczegółowy widok sumarycznego 
zgłoszenia. 
 

STRUKTURA INFORMACJI 
 

Zgłoszenia dla tej samej substancji są 
pogrupowane na podstawie identyfikatorów 
numerycznych danej substancji. Jeśli istnieje 
zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie 
dla danej substancji, to zostanie wyświetlane 
nad zgłoszeniami. Niektóre wpisy grupowe w 
załączniku VI do rozporządzenia CLP nie są 
powiązane z konkretnymi numerami WE ani 
CAS. Dla takich wpisów nie zawsze można 
wykonać automatyczne dopasowywanie 
zgłoszeń i wpisów zharmonizowanych. 
 

Wszystkie zgłoszenia, które klasyfikują tę samą 
substancję w taki sam sposób, zostały 
połączone. Podaje się również liczbę 
połączonych zgłoszeń. Podczas grupowania 
uwzględniono wszystkie elementy klasyfikacji i 
oznakowania, z wyjątkiem stanu 
fizycznego/postaci substancji i wszelkich 
przyczyn, dla których nie klasyfikuje się 
substancji w ramach danej klasy zagrożenia. 
Różnice te, jeżeli występują, zostały 

uwzględnione w szczegółowym widoku w 
sumarycznej klasyfikacji. 
 

Grupowanie odbywa się automatycznie, bez 
ręcznej weryfikacji przez ECHA. Błędy 
techniczne popełnione w trakcie procesu 
zgłaszania będą skutkować wyświetlaniem 
odmiennego grupowania. Zgłaszający powinni 
dołożyć wszelkich starań w celu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie klasyfikacji swoich 
substancji, chyba że istnieją uzasadnione 
powody dla różnych klasyfikacji, takie jak 
różne składy lub profile zanieczyszczeń. 
 

Poza wskazaniem liczby zgłaszających dla 
każdego pogrupowania, w wykazie zaznacza 
się te klasyfikacje pochodzące z wspólnie 
przedłożonych dokumentacji rejestracyjnych 
w ramach REACH. 
 

PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

Publiczny wykaz C&L stanowi obecnie 
największą bazę substancji automatycznie 
klasyfikowanych i zharmonizowanych (w 
ramach UE) i jest unikalny w skali światowej 
w odniesieniu do swojego zakresu. Jego 
publikacja stanowi ważny krok w komunikacji 
zagrożeń odnośnie obowiązków ECHA i może, 
w dłuższej perspektywie, przyczynić się do 
poprawy bezpieczeństwa stosowania 
substancji niebezpiecznych przez 
konsumentów, użytkowników profesjonalnych 
i pracowników przemysłowych. 
 

Doskonalenie informacji przechowywanych w 
wykazie nastąpi stopniowo, w odniesieniu do 
różnych etapów i będzie wymagać wspólnych 
wysiłków wszystkich zaangażowanych stron. 
Zgłaszających zachęca się, by sprawdzali 
klasyfikacje swoich substancji w wykazie i 
aktualizowali swoje zgłoszenia w razie 
potrzeby. Wszystkie zgłoszenia można łatwo 
zaktualizować za pomocą narzędzia online 
zapewnionego w REACH-IT, niezależnie od 
początkowego narzędzia użytego do 
zgłoszenia (np. IUCLID, narzędzie zbiorcze). 
Zawartość publicznego wykazu C&L jest 
regularnie aktualizowana. Nowe zgłoszenia i 
aktualizacje istniejących mogą nie być 
widoczne natychmiast po złożeniu, ale 
zostaną uwzględnione w następnym 
odświeżaniu danych. 
 

W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia: 
 

• Q&A (pytania i odpowiedzi) do publicznego wykazu C&L 
• Techniczne pytania i odpowiedzi dotyczące zgłoszeń 
klasyfikacji i oznakowania 
• Poradnik praktyczny część 7 – Zgłaszanie substancji do 
wykazu klasyfikacji i oznakowania  
(dostępny w 22 językach) 
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