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Julkinen luokitusten ja merkintöjen
luettelo
Julkinen luokitusten ja merkintöjen
luettelo on keskeinen tietokanta, joka
sisältää luokituksia ja merkintöjä
koskevat tiedot ilmoitetuista aineista,
jotka ovat saatavilla EU:n markkinoilla.
Siinä on myös luettelo aineista, joiden
luokitus ja merkinnät on
yhdenmukaistettu CLP-asetuksen
liitteen VI mukaisesti.
ILMOITTAMINEN LUOKITUSTEN JA
MERKINTÖJEN LUETTELOON
Kaikki aineet, jotka olivat EU:n markkinoilla
ennen 1. joulukuuta 2010, on täytynyt
ilmoittaa viimeistään 3. tammikuuta 2011.
Uudet aineet on ilmoitettava kuukauden
kuluessa niiden markkinoille saattamisesta.
Tähän mennessä ECHA on saanut 6 miljoonaa
ilmoitusta yli 120 000 aineesta, ja tietokanta
kasvaa joka päivä.
CLP-asetuksessa 1 edellytetään, että kaikkien
EU:n markkinoille saatettujen vaarallisten
aineiden sekä kaikkien REACH-asetuksen
mukaan rekisteröitävien aineiden
maahantuojat ja valmistajat ilmoittavat
näiden aineiden luokituksen ja merkinnät
ECHAan kuukauden kuluessa aineen
saattamisesta markkinoille. ECHA puolestaan
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Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja
pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008.

ylläpitää luokitusten ja merkintöjen luetteloa,
joka sisältää kaikki ilmoitetut tiedot, ja
toimittaa tietyt tietokannan tiedot julkisesti
saataville (julkinen luokitusten ja merkintöjen
luettelo).
JULKISEEN LUOKITUSTEN JA
MERKINTÖJEN LUETTELOON
SISÄLLYTETYT TIEDOT
Julkisen luokitusten ja merkintöjen luettelon
sisällön määrittää CLP-asetus. Luettelo
sisältää tietyt osat aineen tunnistetiedoista ja
kaikki luokitus- ja merkintätietojen osat.
Kaikkien EINECS-aineiden EY-nimet ja numerot julkaistaan, kuten myös kaikkien
muiden EY-luettelossa olevien aineiden nimet
ja numerot, mikäli se on mahdollista. Jos
vähintään yksi ilmoittaja on luokitellut aineen
REACH-asetuksen 119 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuihin vaaraluokkiin (jotka kattavat
useimmat CLP-asetuksen mukaiset
vaaraluokat), luokitus- ja merkintätietojen
osat julkaistaan kaikista kyseistä ainetta
koskevista ilmoituksista. IUPAC-nimi
julkaistaan vain niistä ilmoituksista, joissa
aine on luokiteltu
119 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin
vaaraluokkiin.
Julkisessa luokitusten ja merkintöjen
luettelossa ei ole seuraavia tietoja:
• ilmoittajan yhteystiedot
• aineiden koostumus ja epäpuhtausprofiili.
Tietyissä tapauksissa – vaikka aine on
ilmoitettu vaaralliseksi (119 artiklan 1 kohdan
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mukaan) – IUPAC-nimi voi kuulua
salassapidettäviin, jolloin sitä ei julkaista.
Aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja
merkinnät (CLP-asetuksen liitteessä VI olevat
taulukot 3.1 ja 3.2) sisältyvät luetteloon.
JULKISEN LUETTELON KÄYTTÄMINEN
Julkisessa luettelossa on monenlaisia
hakuvaihtoehtoja, jotka perustuvat sekä
aineen tunnistetietoihin että luokitukseen.
Tietystä aineesta tai aineryhmästä tietoja
hakeva käyttäjä voi hakea niitä täydellisen tai
osittaisen EY-nimen, CLP-asetuksen liitteen VI
hakemiston mukaisen nimen sekä IUPACnimen tai täydellisten tai osittaisten EY- ja
CAS-numeroiden sekä CLP-asetuksen liitteen
VI hakemiston mukaisen numeron
perusteella.
Käytön helpottamiseksi luokitukset on eritelty
fysikaalisiin, terveyteen ja ympäristöön
kohdistuviin vaaroihin, ja käyttäjä voi valita
joko vaaraluokan lyhenteen tai
kategoriakoodit (esimerkiksi Acute Tox. 4) tai
vaaralausekekoodit (esimerkiksi H302).
Aineen tunnistetietojen ja luokitustietojen
yhdistäminen parantaa hakutuloksia
entisestään.
Hakutulokset esitetään aineiden perusteella.
Kun käyttäjä valitsee tuloksista yhden aineen,
hänet ohjataan yhteenvetosivulle, jossa
luetellaan ensin yhdenmukaistetut tiedot (jos
niitä on) ja sitten ilmoituksista kootut
luokitukset. Kun jokin koottu luokitus
valitaan, järjestelmä näyttää
yksityiskohtaisen näkymän kootusta
ilmoituksesta.
TIETOJEN RAKENNE
Samaa ainetta koskevat ilmoitukset
ryhmitellään aineen numeeristen
tunnistetietojen perusteella. Jos aineesta on
olemassa yhdenmukaistettu luokitus ja
merkinnät, se näkyy ilmoitusten yläpuolella.
Tietyillä CLP-asetuksen liitteen VI mukaisilla
ryhmäkirjauksilla ei ole tiettyä EY- tai CASnumeroa. Tällaisten kirjausten osalta
ilmoitusten ja yhdenmukaisten kirjausten
automaattinen yhteensovittaminen ei ole aina
mahdollista.
Kaikki ilmoitukset, joissa aine on luokiteltu
samalla tavalla, on yhdistetty. Myös
yhdistettyjen ilmoitusten lukumäärä
näytetään. Ilmoituksia yhdistettäessä on
otettu huomioon kaikki luokitus- ja
merkintätiedot paitsi aineen fysikaalinen
olomuoto/muoto ja perustelut sille, miksi

ainetta ei ole luokiteltu tiettyyn
vaaraluokkaan. Nämä erot (jos niitä on)
näkyvät myös kootun luokituksen
yksityiskohtaisessa näkymässä.
Koostaminen tehdään automaattisesti, eikä
ECHA varmista sitä manuaalisesti. Jos
ilmoitusmenettelyn aikana on tapahtunut
teknisiä virheitä, näytettävät koosteet ovat
erilaisia. Ilmoittajien on pyrittävä kaikin
keinoin pääsemään sopimukseen aineidensa
luokituksesta, ellei eri luokitukselle ole
perusteltuja syitä, kuten erilaiset
koostumukset tai epäpuhtausprofiilit.
Kunkin koosteen jäljessä olevan ilmoittajien
lukumäärän lisäksi luetteloon on merkitty ne
luokitukset, jotka on saatu yhteisesti
toimitetusta REACH-rekisteröintiaineistosta.
ULKOASU
Julkinen luokitusten ja merkintöjen luettelo
on tällä hetkellä suurin tietokanta omaaloitteisesti ja (EU:n sisällä) yhtenäistetysti
luokitelluista aineista, ja laajuutensa osalta se
on ainutlaatuinen koko maailmassa. Sen
julkistaminen on merkittävä vaihe ECHAn
vastuulle kuuluvassa vaaraviestinnässä, ja
pitkällä aikavälillä se saattaa auttaa
parantamaan vaarallisten aineiden turvallista
käyttöä kuluttajien, ammattikäyttäjien ja
teollisuuden työntekijöiden keskuudessa.
Luetteloon tallennetut tiedot kohentuvat
vähitellen eri vaiheiden mukaan, mutta se
edellyttää yhteistä vaivannäköä kaikilta
osapuolilta. Ilmoittajia kehoetaan
tarkistamaan aineidensa luokitukset
luettelossa ja päivittämään ilmoituksiaan
tarvittaessa. Kaikki ilmoitukset voidaan
päivittää helposti REACH-IT-järjestelmässä
olevan verkkotyökalun avulla riippumatta
siitä, mitä ilmoitustyökalua (esimerkiksi
IUCLID, ryhmätyökalu) on alun perin
käytetty. Julkista luokitusten ja merkintöjen
luetteloa päivitetään säännöllisesti. Uudet
ilmoitukset ja luettelossa jo olevien
ilmoitusten päivitykset eivät välttämättä näy
heti niiden toimituksen jälkeen, mutta ne
otetaan mukaan seuraavaan päivitykseen.
Lisätietoa ja tukea:
• Julkista luokitusten ja merkintöjen luetteloa
koskeva kysymyksiä ja vastauksia -asiakirja
• Luokitus- ja merkintäilmoituksiin liittyviä teknisiä
kysymyksiä ja vastauksia -asiakirja
• Käytännön opas 7: Aineiden ilmoittaminen
luokitusten ja merkintöjen luetteloon

(saatavana 22 kielellä)
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