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Ako postupovať?
Skontrolujte etiketu výrobku: obsahuje 
piktogramy a výstražné a bezpečnostné 
upozornenia?  Ak nie, môže vám pomôcť:  

 • karta bezpečnostných údajov: KBÚ, oddiel 2 
obsahuje informácie týkajúce sa klasifikácie a 
označovania

 • webová stránka agentúry ECHA 
 • priemyselné združenie
 • národné asistenčné pracovisko pre CLP: môžete 

získať informácie vo svojom jazyku
 • zoznam klasifikácie a označovania agentúry 

ECHA: dozviete sa, ako látku klasifikovali iné 
podniky a či má harmonizovanú klasifikáciu

 • použite harmonizovanú klasifikáciu pre látky
 • ak nemeníte zloženie chemických látok, použitie 

klasifikáciu a označovanie dodávateľa
 • zabaľte a označte zmes v súlade s nariadením 

CLP 
 
Ďalšie informácie o nariadení CLP sú k dispozícii 
na adrese: 
 » http://echa.europa.eu/regulations/sk/clp/

understanding-clp

Právna terminológia a najdôležitejšie informácie 
sú k dispozícii v 23 jazykoch EÚ. Môžete využiť 
službu ECHA-term online a stiahnuť si výstražné a 
bezpečnostné upozornenia na etikety.

 » http://echa-term.echa.europa.eu/sk/home

Odpovede na časté otázky nájdete na adrese:
 » http://echa.europa.eu/sk/support/qas-

support/qas

 
PRE MSP

Klasifikácia, označovanie a balenie nebezpečných 
chemických látok v EÚ sú založené na systéme, 
ktorý je schválený na celom svete. Uľahčuje to 
medzinárodný obchod a zabezpečuje konzistentné 
oznamovanie nebezpečností chemických látok, 
čo vedie k lepšiemu zdraviu, bezpečnosti a 
starostlivosti o životné prostredie Dodržiavanie 
súboru pravidiel na celom svete buduje dôveru 
verejnosti v bezpečné používanie chemických 
látok. 

Začnite na stránke: 
 » http://echa.europa.eu/sk/sme 
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Klasifikácia, označovanie 
a balenie chemických látok

Ak váš podnik dodáva nebezpečné chemické látky 
v rámci EÚ, pred ich uvedením na trh musia byť 
označené v súlade s nariadením o klasifikácii, 
označovaní a balení (CLP). Požiadavky nariadenia 
CLP zabezpečujú, že o nebezpečnostiach, ktoré 
predstavujú chemické látky, sú jasne informovaní 
pracovníci a spotrebitelia v Európskej únii 
prostredníctvom náležitej klasifikácie a označenia.  

 » http://echa.europa.eu/sk/regulations/clp/
understanding-clp

NA ETIKETE CHEMICKEJ LÁTKY SÚ UVEDENÉ: 
 • názov chemickej látky a identifikátor výrobku;
 • názov, adresa a telefónne číslo dodávateľa; 
 • množstvo chemických látok v balení;
 • výstražné piktogramy, výstražné slová, 

výstražné a bezpečnostné upozornenia. 
 » http://echa.europa.eu/regulations/clp/

labelling

ROZHODNITE O KLASIFIKÁCII A OZNAČENÍ 
Ak chemické látky spĺňajú kritériá pre klasifikáciu 
ako nebezpečné, musíte ich označiť. Musíte zvážiť 
všetky triedy nebezpečnosti a rozdiely medzi nimi 
a rozhodnúť o vhodnej klasifikácii pre fyzikálnu 
nebezpečnosť, nebezpečnosť pre zdravie alebo 
životné prostredie.  Po vykonaní tohto rozhodnutia 
musíte zvoliť správne označovacie prvky. 

 » http://echa.europa.eu/sk/support/mixture-
classification/decide-on-classification-and-
labelling

POUŽITIE HARMONIZOVANEJ KLASIFIKÁCIE A 
OZNAČENIA
Určité látky majú harmonizovanú klasifikáciu 
a označenie (CLH) na zabezpečenie správneho 
riadenia rizík.  Použitie harmonizovanej 
klasifikácie a označovania je povinné.  Zoznam 
nebezpečných látok, pre ktoré existuje 
harmonizovaná klasifikácia a označenie, sa 
priebežne aktualizuje.  

 » https://echa.europa.eu/sk/information-on-
chemicals/annex-v i-to-clp

OZNÁMTE AGENTÚRE ECHA KLASIFIKÁCIU 
SVOJICH CHEMICKÝCH LÁTOK
Ak uvádzate na trh nebezpečnú látku, musíte 
do jedného mesiaca agentúre ECHA oznámiť 
jej klasifikáciu a označenie.  Pre dovozcov sa 
jednomesačná lehota počíta odo dňa, keď sa látka 
ako taká alebo látka obsiahnutá v zmesi fyzicky 
uvedie na územie EÚ.

 » http://echa.europa.eu/sk/regulations/clp/cl-
inventory/notification-to-the-cl-inventory

DOHODNITE SA S ĎALŠÍMI SPOLOČNOSŤAMI NA 
KLASIFIKÁCII A OZNAČENÍ VAŠICH LÁTOK 
Ak potrebujete viac informácií a informácie 
týkajúce sa označovania oznámených a 
registrovaných látok získaných od výrobcov a 
dovozcov, môžete ich nájsť v zozname klasifikácie 
a označovania.

 » https://echa.europa.eu/sk/information-on-
chemicals/cl-inventory-database

PREČÍTAJTE SI KARTY BEZPEČNOSTNÝCH 
ÚDAJOV
Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) sú hlavným 
nástrojom, ktorým sa zabezpečuje, aby 
dodávatelia poskytovali dostatočné informácie 
v celom dodávateľskom reťazci s cieľom umožniť 
bezpečné použitie svojich látok a zmesí.

 » http://echa.europa.eu/sk/safety-data-sheets

Piktogramy podľa CLP

Nádoba po zahriatí exploduje 
Veľmi chladná kvapalina po 
dotyku horí

Život ohrozujúca udalosť 
aj pri malých množstvách a 
krátkej expozícii

Spôsobuje veľmi závažné 
dlhodobé účinky na zdravie

 
Výbušné - citlivé na oheň, teplo, 
vibrácie alebo trenie

 
Spôsobuje alebo zosilňuje požiar 
Zvyšuje nebezpečenstvo požiaru

Horľavé - závažný požiar po 
vystavení zdroju iskier, plameňa 
alebo tepla

Podráždenie kože a očí 
Nežiaduce účinky na zdravie 
Poškodenie ozónovej vrstvy

Spôsobuje popáleniny kože a očí 
Deštrukcia kovu 

Toxické pre vodné organizmy 
Dlhodobé poškodenie 
ekosystému

 » http://echa.europa.eu/sk/regulations/clp/clp-
pictograms
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