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ECHA werkt de inventaris van indelingen en
etiketteringen bij
Er heeft een kleine aanpassing van de C&L-inventaris plaatsgevonden,
waarmee programmeerfouten zijn verholpen en kennisgevingen zijn
opgenomen die voor of op 7 maart 2012 zijn ontvangen of bijgewerkt.
Helsinki, 29 maart 2012 – ECHA heeft de openbare inventaris van indelingen en
etiketteringen (C&L – Classification and Labelling) bijgewerkt met informatie die voor of op 7
maart 2012 is ontvangen. Met deze update omvat de inventaris kennisgevingen voor 96 425
stoffen.
ECHA heeft ook een paar programmeerfouten in de inventaris verholpen: kennisgevingen die
stoffen uitsluitend indelen als carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch (CMR), of stoffen
die toxisch zijn voor specifieke doelorganen (STOT – specific target organ toxicity) zijn nu
opgenomen, alsook CAS-nummers voor nieuw aangemelde stoffen (NONS – notification of new
substances) die zijn opgenomen in bijlage VI van de CLP-verordening. Voor een aantal
ingangen bij bijlage VI zijn ook ontbrekende specifieke concentratiegrenzen (SCL) en
vermenigvuldigingsfactoren (M-factoren) toegevoegd.
Kennisgevingen voor EINECS-stoffen die worden bestempeld als "niet ingedeeld" konden niet
worden opgenomen in deze gegevensupdate. Gebruikers wordt geadviseerd daarvoor de
database voor de verspreiding van REACH-registraties te blijven raadplegen.
De publicatie van de inventaris is een mijlpaal die in de CLP-verordening al werd
aangekondigd, en betekent een grote stap naar transparantie ten aanzien van de gevaren van
chemische stoffen voor de volksgezondheid en het milieu. De inventaris verschaft een schat
aan informatie van het bedrijfsleven, waarin wordt getoond hoe bedrijven hun chemische
stoffen zelf hebben ingedeeld en hoe sommige bedrijven dezelfde stof anders hebben
ingedeeld. ECHA heeft de in de C&L-inventaris gepubliceerde informatie niet geverifieerd of
gecontroleerd op kwaliteit.

Aanvullende informatie
Openbare C&L-inventaris:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory
Vraagbaak C&L-inventaris:
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory

Factsheet C&L-inventaris:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/factsheet_public_classification_labeling_en.pd
f
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