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ECHA актуализира списъка за
класификация и етикетиране
Публикувана е незначителна актуализация на списъка за класификация
и етикетиране, която включва корекции на грешки и нотификации,
получени или актуализирани до 7 март 2012 г.
Хелзинки, 29 март 2012 г. - ECHA обнови обществения списък за класификация и
етикетиране (C&L) с информация, получена до 7 март 2012 г. С тази актуализация
списъкът включва нотификации за 96 425 вещества.
ECHA е коригирала и няколко грешки в списъка: Включени са нотификации, които
изключително класифицират вещества като канцерогенни, мутагенни или токсични за
репродукцията (CMR) или специфична токсичност за определени органи (STOT), както и
CAS номера за NONS вещества, включени в приложение VI на Регламента CLP. Добавени
са и липсващи специфични пределни концентрации (SCL) и мултипликационни
коефициенти (M-фактори) за някои вписвания в приложение VI.
Нотификации за EINECS вещества, обявени като "некласифицирани" не могат да бъдат
включени с това обновяване на данни. На потребителите се препоръчва да продължат да
правят справка с базата данни на регистрациите по REACH за разпространение на тези
вещества.
Публикуването на списъка е ключов етап, посочен в Регламента CLP, и представлява
значителна стъпка към прозрачност на физическата опасност, опасностите за здравето
или околната среда на химичните вещества. Списъкът осигурява голям обем информация
от страна на индустрията за това как самостоятелно са класифицирали химичните
вещества и показва как някои компании са класифицирали едно и също вещество по
различен начин. ECHA не е потвърдила или проверила качеството на информацията,
публикувана в списъка на C&L.

Допълнителна информация
Публичният списък за класификация и етикетиране:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory
Въпроси и отговори за списъка за класификация и етикетиране:
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
Справочна информация за списъка за класификация и етикетиране:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/factsheet_public_classification_labeling_en.pd
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