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ECHA atualiza o Inventário de Classificação e
Rotulagem
Foi lançada uma pequena atualização do Inventário C&R que inclui correções
de erros informáticos e as notificações recebidas ou atualizadas até ao dia 7 de
março de 2012.
Helsínquia, 29 de março de 2012 – A ECHA atualizou o Inventário Público de Classificação e
Rotulagem (C&R) com as informações recebidas até 7 de março de 2012. Com esta
atualização, o inventário passou a incluir 96 425 substâncias notificadas.
A ECHA também corrigiu alguns erros informáticos existentes no Inventário: as notificações
que classificam exclusivamente substâncias como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a
reprodução (CMR) ou tóxicas para órgãos-alvo específicos (STOT) foram agora incluídas, assim
como os números CAS das substâncias NONS incluídas no Anexo VI do Regulamento CRE.
Foram também incluídos para algumas entradas no Anexo VI limites de concentração
específicos (SCL) e fatores de multiplicação (fator-M) em falta.
As notificações de substâncias do EINECS declaradas como «não classificadas» não puderam
ser incluídas nesta atualização de dados. Os utilizadores deverão continuar a consultar a base
de dados de divulgação de registos do REACH para estas substâncias.
A publicação do Inventário é uma etapa fundamental definida no Regulamento CRE e
representa um passo importante para a transparência no que respeita aos perigos físicos e aos
perigos para a saúde e para o ambiente decorrentes das substâncias químicas. O Inventário
fornece um manancial de informações provenientes da indústria sobre a forma como as
empresas autoclassificaram os produtos químicos e mostra como algumas empresas
classificaram de forma diferente a mesma substância. A ECHA não verificou nem confirmou a
qualidade das informações publicadas no Inventário C&R.

Informações adicionais
Inventário Público C&R:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory
Perguntas e respostas sobre o Inventário C&R:
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
Ficha informativa sobre o Inventário C&R:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/factsheet_public_classification_labeling_en.pd
f

