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ECHA actualizează Inventarul de clasificare
şi etichetare
A fost publicată o actualizare minoră a Inventarului C&E care conţine
remedieri ale problemelor existente şi notificările primite sau actualizate până
la data de 7 martie 2012.
Helsinki, 29 martie 2012 - ECHA a actualizat Inventarul public pentru clasificare şi etichetare
(C&E) cu informaţiile primite până la data de 7 martie 2012. După această actualizare,
Inventarul conţine notificări pentru 96 425 de substanţe.
ECHA a remediat, de asemenea, câteva dintre problemele Inventarului: în prezent sunt incluse
notificările care clasifică în mod exclusiv substanţele drept cancerigene, mutagene sau toxice
pentru reproducere (CMR) sau cu toxicitate specifică pentru organe ţintă (STOT), precum şi
numerele CAS ale substanţelor asociate cu notificări ale substanţelor noi incluse în Anexa VI la
Regulamentul CLP. Au fost adăugate, de asemenea, limitele specifice de concentraţie (SCL) şi
factorii de multiplicare (factori M) lipsă pentru anumite intrări din Anexa VI.
La această reînnoire a datelor nu au putut fi incluse notificările pentru substanţele din EINECS
declarate „neclasificate”. Este recomandat ca utilizatorii să consulte în continuare baza de date
de diseminare cu înregistrările REACH pentru substanţele respective.
Publicarea inventarului este un element esenţial stabilit de Regulamentul CLP şi reprezintă un
pas important în direcţia asigurării transparenţei în ceea ce priveşte pericolele fizice, pentru
sănătate sau pentru mediu pe care le prezintă substanţele chimice. Inventarul furnizează
numeroase informaţii cu privire la modul în care au fost clasificate substanţele chimice în
cadrul acestei industrii şi indică faptul că unele companii au clasificat aceeaşi substanţă în mod
diferit. ECHA nu a verificat şi nici nu a controlat calitatea informaţiilor publicate în Inventarul
C&E.

Informaţii suplimentare
Inventarul public C&E:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory
Întrebări şi răspunsuri privind Inventarul C&E:
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
Fişă informativă privind Inventarul C&E:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/factsheet_public_classification_labeling_en.pd
f

