RAZVRSTITEV IN OZNAČEVANJE

Osnovni podatki

ECHA 14-FS-04-SL

Javni popis razvrstitev in označitev
snovi
Javni popis razvrstitev in označitev
snovi je zbirka podatkov, ki vsebuje
osnovne informacije o razvrstitvi in
označitvi prijavljenih snovi, ki so na
voljo na trgu EU. Vključuje tudi seznam
snovi, ki so glede na Prilogo VI k uredbi
CLP kategorizirane kot snovi z usklajeno
razvrstitvijo in označitvijo.
PRIJAVA V POPIS RAZVRSTITEV IN
OZNAČITEV SNOVI
Vse snovi, ki so bile 1. decembra 2010 na
trgu EU, je bilo treba prijaviti pred
3. januarjem 2011, nove snovi pa je treba
prijaviti v roku enega meseca od dne, ko je
snov prvič dana v promet. Agencija ECHA je
prejela 6 milijonov prijav za več kot 120 000
snovi, zbirka podatkov pa iz dneva v dan
raste.
V enem mesecu od dne, ko je snov prvič dana
v promet, morajo vsi uvozniki in izdelovalci
nevarnih snovi, ki so na trgu EU dane v
promet, in vseh snovi, ki morajo biti v skladu z
uredbo REACH registrirane, v skladu z uredbo
CLP 1, agenciji ECHA prijaviti razvrstitev in
označitev svojih snovi. V zameno agencija
ECHA ohranja popis razvrstitev in označitev
snovi, ki vsebuje vse informacije o prijavi;
nekateri elementi zbirke podatkov so javno
Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in
pakiranju snovi ter zmesi.
1

dostopni (javni popis razvrstitev in označitev
snovi).
INFORMACIJE, KI SO VKLJUČENE V
JAVNI POPIS RAZVRSTITEV IN
OZNAČITEV SNOVI
Vsebino javnega popisa razvrstitev in
označitev snovi določa uredba CLP. Sestavljen
je iz določenih elementov identitete snovi ter
iz vseh elementov razvrstitve in označitve.
Objavljeni so ime ES in številka vseh snovi
EINECS ter vse ostale snovi iz popisa ES,
kadar je to mogoče. Poleg tega so za snov, ki
po besedah vsaj enega prijavitelja spada v
katerega izmed razredov nevarnosti, ki so
navedeni v členu 119(1) uredbe REACH (ki
pokriva večino kriterijev nevarnosti uredbe
CLP), objavljeni elementi popisa razvrstitev in
označitev iz vseh prijav te snovi. Ime IUPAC
je objavljeno samo za tiste prijave, ki so
razvrščene v katerega izmed razredov
nevarnosti, ki so navedeni v
členu 119(1).
Naslednje informacije v javni popis razvrstitev
in označitev snovi niso vključene:
• kontaktni podatki prijavitelja;
• sestava in profil nečistosti snovi.
V določenih primerih, tudi če je snov
označena kot nevarna (po členu 119(1)), je
lahko ime IUPAC obravnavano kot zaupno in
zato ni objavljeno. Usklajena razvrstitev in
označitev snovi (tabeli 3.1 in 3.2 Priloge VI k
uredbi CLP) je vključena v popis.
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UPORABA JAVNEGA POPISA
Javni popis vključuje več možnosti iskanja, ki
temeljijo na identiteti snovi in na razvrstitvi.
Uporabnik, ki se zanima za določeno snov ali
skupino snovi, lahko išče po celotnem ali
delnem imenu ES, imenu iz kazala Priloge VI
k uredbi CLP in imenu IUPAC ali po celotnih
ali delnih številkah ES, CAS ali številki iz
kazala Priloge VI k uredbi CLP.
Za lažjo uporabo so bile oznake razdeljene na
fizične nevarnosti, nevarnosti za zdravje in
nevarnosti za okolje. Uporabnik lahko izbere
okrajšavo razreda nevarnosti in kode
kategorij (npr. Acute Tox. 4) ali kode stavkov
o nevarnosti (npr. H302). Z združevanjem
identitete snovi in elementov razvrstitve bodo
rezultati iskanja še bolj izpopolnjeni.
Rezultati iskanja so podani glede na snovi. Če
je med rezultati izbrana ena snov, je
uporabnik preusmerjen na stran s kratkim
pregledom, kjer so najprej našteti usklajeni
vnosi (če obstajajo) in nato skupne
razvrstitve iz prijav. Nadaljnja izbira določene
skupne razvrstitve ponuja podroben pogled
skupnih prijav.
STRUKTURA INFORMACIJ
Prijave za isto snov so razdeljene v skupine
glede na numerične identifikatorje snovi. Če
za snov obstaja usklajena razvrstitev in
označitev, je ta prikazana nad prijavami.
Določeni skupinski vnosi v Prilogi VI k uredbi
CLP nimajo posebnih določenih številk ES ali
CAS. Pri takih vnosih samodejno povezovanje
prijav in usklajenih vnosov ni vedno mogoče.
Vse prijave, ki isto snov razvrstijo na isti način,
so bile združene. Navedeno je tudi število
združenih prijav. Pri združevanju so bili
upoštevani vsi elementi razvrstitve in
označitve, razen fizično stanje/oblika snovi in
kateri koli razlog, zaradi katerega snov ni bila
razvrščena v določen razred nevarnosti. Te
razlike, če obstajajo, se odražajo v podrobnem
pogledu skupne razvrstitve.

razen če za različne razvrstitve obstajajo
upravičeni razlogi, kot na primer različne
sestave ali profili nečistosti.
Poleg navajanja števila prijaviteljev za vsako
združevanje, popis označi tiste razvrstitve, ki
izhajajo iz skupne predložitve registracijske
dokumentacije v skladu z REACH.
OBETI
Danes je javni popis razvrstitev in označitev
snovi največja zbirka podatkov samostojnih in
združenih (znotraj EU) razvrstitev snovi in je
v takem obsegu edini na svetu. Objava popisa
predstavlja pomemben korak naprej v
komunikaciji o nevarnih snoveh v skladu z
dolžnostmi agencije ECHA in lahko dolgoročno
pripomore k varnejši uporabi nevarnih snovi s
strani potrošnikov, poslovnih uporabnikov in
industrijskih delavcev.
Podatki, ki so shranjeni v popisu, bodo
izboljšani postopno, saj je za to potrebnih več
različnih korakov in veliko truda vseh
sodelujočih. Prijavitelje spodbujamo, da v
popisu preverijo razvrstitve za svoje snovi in
svoje prijave posodobijo, če je to potrebno.
Vse prijave je mogoče brez težav posodobiti s
spletnim orodjem, ki je na voljo v sistemu
REACH-IT, ne glede na prvotno uporabljeno
orodje za prijavo (npr. IUCLID, orodje za
skupino snovi). Vsebina javnega popisa
razvrstitev in označitev snovi se redno
posodablja. Nove prijave in posodobitve
obstoječih prijav morda ne bodo vidne takoj
po predložitvi, bodo pa v popis vključene ob
naslednji osvežitvi podatkov.
Dodatne informacije in podpora:
• Vprašanja in odgovori o javnem popisu
razvrstitev in označitev snovi
• Tehnična vprašanja in odgovori v zvezi s
prijavami razvrstitev in označitev
• Praktični vodnik 7: Kako se prijavijo snovi v
popis razvrstitev in označitev
(na voljo v 22 jezikih)

Združevanje se opravi samodejno, brez
ročnega preverjanja agencije ECHA. Tehnične
napake, ki nastanejo med postopkom prijave,
se kažejo v prikazanih različnih združevanjih.
Prijavitelji se morajo kar najbolj potruditi, da
pridejo do dogovora glede razvrstitve snovi,
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