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Verejný zoznam klasifikácie a 
označovania 
 
Verejný zoznam klasifikácie 
a označovania je centrálnou 
databázou, ktorá obsahuje informácie 
o klasifikácii a označovaní oznámených 
látok dostupných na trhu EÚ. Zároveň 
sa v ňom uvádza zoznam látok, ktoré sú 
podľa prílohy VI k nariadeniu CLP 
zaradené do kategórie látok 
s harmonizovanou klasifikáciou 
a označovaním. 
 

OZNÁMENIE DO ZOZNAMU KLASIFIKÁCIE 
A OZNAČOVANIA 
 

Všetky látky, ktoré boli na trhu EÚ 
1. decembra 2010, mali byť oznámené do 
3. januára 2011 a nové látky sa musia 
oznámiť do jedného mesiaca od ich uvedenia 
na trh. Agentúra ECHA dosiaľ dostala 6 
miliónov oznámení o viac ako 120 000 látkach 
a databáza sa každým dňom rozširuje. 

V nariadení CLP1 sa od všetkých dovozcov 
a výrobcov nebezpečných látok uvádzaných na 
trh EÚ a všetkých látok, ktoré treba v súlade 
s nariadením REACH registrovať, vyžaduje, aby 
agentúre ECHA oznámili klasifikáciu 
a označenie svojich látok do jedného mesiaca 
od ich uvedenia na trh. Agentúra ECHA zase 
spravuje zoznam klasifikácie a označovania, 
ktorý obsahuje všetky oznámené informácie, 

                                           
1 Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a 
balení látok a zmesí. 

a sprístupňuje určité časti databázy verejnosti 
(verejný zoznam klasifikácie a označovania). 

INFORMÁCIE ZAHRNUTÉ DO VEREJNÉHO 
ZOZNAMU KLASIFIKÁCIE A 
OZNAČOVANIA 
 

Obsah verejného zoznamu klasifikácie 
a označovania je vymedzený nariadením CLP. 
Tvoria ho určité prvky identity látky a všetky 
prvky klasifikácie a označovania. Zverejňuje 
sa názov a číslo EC všetkých látok 
zo zoznamu EINECS a, ak je to možné, všetky 
ďalšie látky zo zoznamu EC. Navyše ak látku 
do triedy nebezpečnosti, ako sa uvádza 
v článku 119 ods. 1 nariadenia REACH (ktoré 
sa týka väčšiny tried nebezpečnosti 
uvedených v nariadení CLP), klasifikuje aspoň 
jeden oznamovateľ, zverejnia sa prvky 
klasifikácie a označovania zo všetkých 
oznámení týkajúcich sa danej látky. Názov 
IUPAC sa zverejňuje len pri oznámeniach, v 
ktorých sa klasifikuje do tried nebezpečnosti 
stanovených v článku 119 ods. 1. 
 

Vo verejnom zozname klasifikácie 
a označovania nie sú zahrnuté tieto údaje: 
• kontaktné údaje oznamovateľa, 
• zloženie a profil nečistôt látok. 
 

V určitých prípadoch, dokonca aj keď je látka 
oznámená ako nebezpečná (podľa článku 119 
ods. 1), sa názvu IUPAC môže týkať žiadosť 
o zachovanie dôvernosti, a preto sa 
nezverejňuje. V zozname je zahrnutá 
harmonizovaná klasifikácia a označovanie 
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látok (tabuľky 3.1 a 3.2 prílohy VI k 
nariadeniu CLP). 
 

POUŽÍVANIE VEREJNÉHO ZOZNAMU 
 

Verejný zoznam poskytuje viacero možností 
vyhľadávania založených na identite látky aj 
jej klasifikácii. Používateľ, ktorý sa zaujíma 
o konkrétnu látku alebo skupinu látok si ich 
môže vyhľadať pomocou celého alebo 
čiastočného názvu EC, názvu z registra 
uvedeného v prílohe VI k nariadeniu CLP 
a názvu IUPAC alebo pomocou celých alebo 
čiastočných čísel EC, CAS, alebo indexového 
čísla podľa prílohy VI k nariadeniu CLP. 
 

Aby bolo používanie jednoduchšie, klasifikácie 
boli rozdelené do skupín podľa fyzikálnej 
nebezpečnosti a nebezpečnosti pre zdravie 
a životné prostredie a používateľ si môže 
vybrať buď skratku názvu triedy 
nebezpečnosti a kód kategórie (napr. akútna 
toxicita 4) alebo kód výstražného upozornenia 
(napr. H302). Výsledky vyhľadávania budú 
ešte presnejšie, ak sa skombinuje identita 
látky s prvkami klasifikácie. 
 

Výsledky vyhľadávania sa poskytujú na 
základe látok. Po výbere jednej látky 
z výsledkov je používateľ presmerovaný na 
stránku s prehľadom, v ktorom sú ako prvé 
uvedené harmonizované záznamy (ak 
existujú) a potom zhrnuté klasifikácie 
z oznámení. Nasledujúcim výberom 
konkrétnej zhrnutej klasifikácie si možno 
podrobnejšie pozrieť zhrnuté oznámenia. 
 

ŠTRUKTÚRA INFORMÁCIÍ 
 
Oznámenia týkajúce sa rovnakej látky sú 
zoskupené na základe číselných 
identifikátorov látky. Ak pre danú látku 
existuje harmonizovaná klasifikácia 
a označovanie, zobrazuje sa nad 
oznámeniami. Niektoré skupinové záznamy 
v prílohe VI k nariadeniu CLP nemajú vlastné 
špecifické číslo EC alebo CAS. Pri takýchto 
záznamoch nie je vždy možné automaticky 
spojiť oznámenia a harmonizované záznamy. 
 

Všetky oznámenia, v ktorých sa klasifikuje 
rovnaká látka rovnakým spôsobom, sa spojili. 
Takisto sa uvádza počet spojených oznámení. 
Pri vytváraní zhrnutí sa berú do úvahy všetky 
prvky klasifikácie a označovania s výnimkou 
fyzikálneho skupenstva/formy látky 
a akejkoľvek príčiny pre neklasifikovanie 
v rámci určitej triedy nebezpečnosti. Tieto 
rozdiely, ak existujú, odráža podrobný prehľad 
zhrnutej klasifikácie. 
 

Zoskupovanie sa vykonáva automaticky bez 
manuálneho overenia agentúrou ECHA. Ak 
počas procesu oznamovania dôjde k 
technickým chybám, zobrazia sa rôzne 
zhrnuté údaje. Oznamovatelia by sa mali 
snažiť dohodnúť sa na klasifikácii svojich 
látok, pokiaľ neexistujú legitímne dôvody na 
rôzne klasifikácie, ako napríklad rozdielne 
zloženie alebo profily nečistôt. 
 

Okrem uvedenia počtu oznamovateľov pri 
jednotlivých zoskupeniach sú v zozname 
označené aj tie klasifikácie, ktoré pochádzajú 
zo spoločne predložených registračných 
dokumentácií podľa nariadenia 
REACH. 
 

PREHĽAD 
 

Verejný zoznam klasifikácie a označovania 
predstavuje v súčasnosti najväčšiu databázu 
samostatne a harmonizovane (v rámci EÚ) 
klasifikovaných látok a z hľadiska svojho 
rozsahu je na svete jedinečný. Jeho 
zverejnenie predstavuje dôležitý krok pri 
uvádzaní nebezpečnosti látok v rámci 
zodpovednosti agentúry ECHA a z dlhodobého 
hľadiska môže pomôcť zlepšiť bezpečné 
používanie nebezpečných látok spotrebiteľmi, 
profesionálnymi používateľmi a priemyselnými 
pracovníkmi. 
 

K zdokonaľovaniu údajov uložených 
v zozname bude dochádzať postupne, pričom 
sa bude týkať rôznych krokov a bude si 
vyžadovať spoločné úsilie všetkých 
zúčastnených strán. Oznamovatelia sú 
vyzývaní k tomu, aby kontrolovali klasifikácie 
svojich látok v zozname a v prípade potreby 
aktualizovali svoje oznámenia. Všetky 
oznámenia možno jednoucho aktualizovať 
pomocou nástroja on-line v rámci REACH-IT 
bez ohľadu na to, aký oznamovací nástroj 
(napr. IUCLID, nástroj na hromadné 
oznámenia) bol použitý na začiatku. Obsah 
verejného zoznamu klasifikácie a označovania 
sa pravidelne aktualizuje. Nové oznámenia 
a aktualizácie už existujúcich oznámení 
nemusia byť viditeľné hneď po odoslaní, ale 
budú zahrnuté do nasledujúcej aktualizácie 
údajov. 
 

Ďalšie informácie a podpora: 
 

• otázky a odpovede týkajúce sa verejného 
zoznamu klasifikácie a označovania, 
• technické otázky a odpovede týkajúce sa 
oznámení klasifikácie a označovania, 
• Praktická príručka č. 7: Postup oznamovania 
látok do zoznamu klasifikácie a označovania  
(dostupná v 22 jazykoch). 
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