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Inventarul public de clasificare şi
etichetare (C&E)
Inventarul public C&E este
o bază de date centrală care conţine
informaţii privind clasificarea şi etichetarea
substanţelor notificate, disponibile pe piaţa
UE. De asemenea, acesta oferă o listă a
substanţelor considerate ca fiind incluse în
lista de clasificare şi etichetare armonizată
conform anexei VI la Regulamentul CLP.
NOTIFICAREA ÎN INVENTARUL C&E

Toate substanţele aflate pe piaţa UE la 1
decembrie 2010 trebuie să fi fost notificate
până la 3 ianuarie 2011, iar noile substanţe
trebuie notificate în termen de o lună de la
introducerea pe piaţă. În prezent, ECHA a
primit 6 milioane de notificări pentru mai mult
de 120 000 de substanţe, iar baza de date se
extinde în permanenţă.
Regulamentul CLP 1 impune tuturor
importatorilor şi producătorilor de substanţe
periculoase, introduse pe piaţa UE, şi de
substanţe care fac obiectul înregistrării conform
Regulamentului REACH să notifice ECHA cu
privire la clasificarea şi etichetarea substanţelor
proprii în termen de o lună de la introducerea
acestora pe piaţă. La rândul său, ECHA
menţine un inventar de clasificare și etichetare
(C&E) care cuprinde toate informaţiile
notificate şi pune la dispoziţia publicului
anumite elemente ale bazei de date (Inventarul
public C&E).
Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor.
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INFORMAŢIILE INCLUSE ÎN INVENTARUL
PUBLIC C&E

Conţinutul Inventarului public C&E este definit
în Regulamentul CLP. Acesta cuprinde
anumite elemente ale identităţii substanţei şi
toate elementele de clasificare şi etichetare
(C&E). Se publică denumirea CE şi numărul
CE al tuturor substanţelor EINECS şi, dacă
este posibil, al tuturor celorlalte substanţe din
inventarul CE. În plus, dacă o substanţă este
încadrată de cel puţin un notificator într-o
clasă de pericol prevăzută la articolul 119
alineatul (1) din Regulamentul REACH (care
vizează majoritatea claselor de pericol CLP),
atunci se publică toate elementele C&E ale
tuturor notificărilor referitoare la substanţa
respectivă. Denumirea IUPAC se publică
numai în cazul notificărilor care încadrează
substanţa într-o clasă de pericol prevăzută la
articolul 119 alineatul (1).
În Inventarul public C&E nu se includ
următoarele informaţii:
• datele de contact ale notificatorului;
• compoziţia şi profilul de impuritate al
substanţelor.
În unele cazuri, chiar dacă substanţa a fost
notificată ca fiind periculoasă [conform
articolului 119 alineatul (1)], denumirea
IUPAC poate face obiectul unei cereri de
confidenţialitate şi, prin urmare, nu se
publică. Inventarul cuprinde, de asemenea,
clasificarea şi etichetarea armonizată a
substanţelor (tabelele 3.1 şi 3.2 din anexa VI
la Regulamentul CLP).
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UTILIZAREA INVENTARULUI PUBLIC

Inventarul public oferă opţiuni de căutare
multiplă, în funcţie de identitatea şi de
clasificarea substanţei. Utilizatorii interesaţi
de o anumită substanţă sau de un anumit
grup de substanţe pot efectua o căutare după
denumirea CE completă sau parţială,
denumirea indexului de la anexa VI la
Regulamentul CLP şi denumirea IUPAC sau
după numărul CE complet sau parţial,
numărul CAS sau numărul indexului din anexa
VI la Regulamentul CLP.
Pentru a facilita utilizarea, clasificările au fost
împărţite în pericole fizice, pericole pentru
sănătate şi pericole pentru mediu, iar
utilizatorul poate alege fie codurile abreviate
ale clasei şi categoriei de pericol (de exemplu,
Acute Tox. 4), fie codurile frazelor de pericol
(de exemplu, H302). Prin combinarea
elementelor de identificare şi de clasificare a
substanţei, se particularizează rezultatele
căutării.
Rezultatele căutării sunt oferite în funcţie de
substanţă. Prin selectarea unei substanţe din
lista de rezultate, utilizatorul este trimis la o
pagină rezumativă, care enumeră, în primul
rând, intrările armonizate (dacă există) şi,
ulterior, clasificările combinate din notificări.
Prin selectarea unei clasificări combinate se
obţine o imagine detaliată a notificării
combinate.
STRUCTURA INFORMAŢIILOR

Notificările care vizează aceeaşi substanţă
sunt grupate în funcţie de identificatorii
numerici ai substanţei respective. Dacă există
o clasificare şi etichetare armonizată a
substanţei, aceasta se afişează deasupra
notificărilor. Anumite intrări pentru grupe de
substanţe menţionate în anexa VI la
Regulamentul CLP nu au numere CE sau CAS
specifice asociate. În cazul acestora, nu se
poate realiza întotdeauna o potrivire
automată a notificărilor şi a intrărilor
armonizate.
Toate notificările care clasifică aceeaşi
substanţă în mod similar au fost unificate. Se
indică şi numărul notificărilor unificate. La
combinare au fost luate în considerare toate
elementele de clasificare şi de etichetare, cu
excepţia stării fizice/formei substanţei şi a
oricăror motive de neîncadrare în aceeaşi clasă
de pericol. Aceste diferenţe, dacă există, se
regăsesc în imaginea detaliată a clasificării
combinate.

Combinarea se realizează automat, fără
verificare manuală din partea ECHA. Erorile
tehnice din cadrul procesului de notificare
conduc la afişarea unor combinaţii diferite.
Notificatorii ar trebui să depună toate
eforturile pentru a ajunge la un acord cu
privire la clasificarea substanţelor acestora,
cu excepţia cazului în care există motive
legitime pentru clasificări diferite, cum ar fi
diferenţe de compoziţie sau de profil de
impuritate.
Pe lângă indicarea numărului de notificatori
din spatele fiecărei combinaţii, inventarul
marchează clasificările rezultate în urma unui
dosar de înregistrare REACH transmis în
comun.
PREZENTARE GENERALĂ

Inventarul public C&E reprezintă, în prezent,
cea mai mare bază de date a substanţelor
autoclasificate şi a celor cu clasificare
armonizată (în Uniunea Europeană) şi este
unic în lume din perspectiva sferei de
cuprindere. Publicarea inventarului reprezintă
o etapă importantă în comunicarea
pericolelor, care face parte din
responsabilităţile ECHA şi, pe termen lung,
poate ajuta la îmbunătăţirea utilizării în
siguranţă a substanţelor periculoase de către
consumatori, utilizatori profesionali şi lucrători
industriali.
Îmbunătăţirea informaţiilor stocate în inventar
se va face treptat, printr-o abordare etapizată
şi printr-un efort comun din partea tuturor
părţilor implicate. Notificatorii sunt încurajaţi
să verifice clasificarea substanţelor proprii în
inventar şi să îşi actualizeze notificările, dacă
este cazul. Toate notificările pot fi actualizate
cu uşurinţă prin instrumentul online REACHIT, indiferent de instrumentul de notificare
utilizat iniţial (de exemplu, IUCLID sau
instrumentul de notificare în grup). Conţinutul
Inventarului public C&E se actualizează
periodic. Este posibil ca noile notificări şi
actualizările celor existente să nu fie vizibile
imediat după transmitere, dar vor fi incluse la
următoarea reînnoire a datelor.
Pentru mai multe informaţii şi sprijin:
• Întrebări şi răspunsuri privind Inventarul public C&E
• Întrebări şi răspunsuri tehnice privind notificările C&E
• Ghid practic 7: Notificarea substanţelor pentru
includerea în Inventarul de clasificare şi etichetare
(disponibil în 22 de limbi)
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