Ενημερωτική ειδοποίηση
Παραίτηση από κάθε ευθύνη: Το παρόν κείμενο αποτελεί
μετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δημοσιεύθηκε αρχικά
στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείμενο διατίθεται στον
δικτυακό τοπο του ECHA.
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O ECHA επικαιροποιεί το ευρετήριο
ταξινόμησης και επισήμανσης
Δημοσίευση δευτερεύουσας επικαιροποίησης του ευρετηρίου ταξινόμησης
και επισήμανσης η οποία περιλαμβάνει διορθώσεις σφαλμάτων και
κοινοποιήσεις που ελήφθησαν ή επικαιροποιήθηκαν έως την 7η Μαρτίου
2012.
Ελσίνκι, 29 Μαρτίου 2012 - Ο ECHA επικαιροποίησε το ευρετήριο ταξινόμησης και
επισήμανσης (C&L) για το κοινό με βάση τις πληροφορίες που ελήφθησαν έως την 7η Μαρτίου
2012. Το ευρετήριο περιλαμβάνει πλέον κοινοποιήσεις για 96.425 ουσίες.
Ο ECHA προέβη επίσης στη διόρθωση μερικών σφαλμάτων του ευρετηρίου: πρόσθεσε
κοινοποιήσεις που ταξινομούν τις ουσίες αποκλειστικά ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και
τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) ή ως ουσίες με ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους
(SΤΟΤ), καθώς και αριθμούς CAS για την κοινοποίηση νέων ουσιών που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα VI του κανονισμού CLP. Πρόσθεσε επίσης τα ειδικά όρια συγκέντρωσης (SCL) που
λείπουν και τους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές (συντελεστές M) για ορισμένες εγγραφές του
παραρτήματος VI.
Οι κοινοποιήσεις για τις ουσίες οι οποίες εμφανίζονται στο ευρωπαϊκό ευρετήριο των χημικών
ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο (EINECS) και δηλώνονται ως «μη ταξινομημένες» δεν
ήταν δυνατό να περιληφθούν στο πλαίσιο αυτής της ανανέωσης δεδομένων. Για τις ουσίες
αυτές, συνιστάται στους χρήστες να συνεχίσουν να συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων
διάδοσης πληροφοριών για τις καταχωρίσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού
REACH.
Η δημοσίευση του ευρετηρίου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του κανονισμού CLP και αποτελεί
σημαντικό βήμα προς τη διαφάνεια όσον αφορά τους κινδύνους από φυσικούς παράγοντες, τους
κινδύνους για την υγεία ή τους κινδύνους για το περιβάλλον που ενέχουν οι χημικές ουσίες. Το
ευρετήριο παρέχει πληθώρα πληροφοριών από τις χημικές βιομηχανίες σχετικά με τον τρόπο
που ταξινομούν οι ίδιες τις χημικές ουσίες ενώ παρουσιάζει το πώς ίδιες ουσίες έχουν
ταξινομηθεί διαφορετικά από ορισμένες επιχειρήσεις. Ο ECHA δεν έχει διεξάγει επαλήθευση και
ποιοτικό έλεγχο των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο ευρετήριο ταξινόμησης και
επισήμανσης.

Περισσότερες πληροφορίες
Ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης για το κοινό:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης:
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/factsheet_public_classification_labeling_en.pdf
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