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ECHA
aktualizuje
i oznakowania

wykaz

klasyfikacji

Opublikowano niewielkie uaktualnienie wykazu klasyfikacji i oznakowania
uwzględniające poprawki błędów oraz zgłoszenia odebrane lub
zaktualizowane do dnia 7 marca 2012 r.
Helsinki, 29 marca 2012 r. – ECHA dokonała aktualizacji ogólnodostępnego wykazu
klasyfikacji i oznakowania poprzez zamieszczenie w nim informacji otrzymanych do dnia
7 marca 2012 r. W następstwie tej aktualizacji wykaz zawiera zgłoszenia dotyczące
96 425 substancji.
Ponadto ECHA poprawiła kilka błędów w wykazie: zawiera on obecnie zgłoszenia, które
klasyfikują substancje wyłącznie jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na
rozrodczość (CMR) bądź wykazujące działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), a także
numery CAS substancji NONS zamieszczonych w załączniku VI do rozporządzenia CLP. Dodano
również brakujące specyficzne stężenia graniczne oraz współczynniki M w przypadku
niektórych wpisów w załączniku VI.
W ramach omawianego odświeżenia danych nie było możliwości uwzględnienia zgłoszeń
dotyczących substancji zamieszczonych w EINECS i określonych jako „niesklasyfikowane”.
Użytkownikom zaleca się kontynuowanie wyszukiwania informacji na temat wspomnianych
substancji w bazie rozpowszechniania danych dotyczących zgłoszeń w ramach REACH.
Opublikowanie wykazu jest kluczowym etapem określonym w rozporządzeniu CLP i stanowi
istotny krok w kierunku osiągnięcia przejrzystości w kwestiach związanych z fizycznymi,
zdrowotnymi lub środowiskowymi zagrożeniami stwarzanymi przez substancje chemiczne. W
wykazie zgromadzono obfite zasoby informacji przekazanych przez podmioty należące do
sektora i dotyczących sposobu, w jaki dokonały one samodzielnej klasyfikacji chemikaliów, a
także zaprezentowano, w jaki sposób niektóre przedsiębiorstwa sklasyfikowały odmiennie tę
samą substancję. ECHA nie weryfikowała informacji opublikowanych w wykazie klasyfikacji i
oznakowania ani nie sprawdzała ich pod kątem jakości.

Dalsze informacje
Ogólnodostępny wykaz klasyfikacji i oznakowania:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory
Pytania i odpowiedzi dotyczące wykazu klasyfikacji i oznakowania:
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
Arkusz informacyjny dotyczący wykazu klasyfikacji i oznakowania:

http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/factsheet_public_classification_labeling_en.pd
f
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