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Aktualizácia usmernenia zrýchleným postupom je obmedzená len
na:

júl 2015

(nepreložené)

(i) zohľadnenie úplného nadobudnutia platnosti nariadenia
CLP 1. júna 2015 (t. j. odstránenie odkazu
na predchádzajúce právne predpisy);
(ii) zohľadnenie skončenia prechodného obdobia
na označovanie zmesí podľa smernice DPD a klasifikáciu
ich zložiek podľa smernice DSD;
(iii) odstránenie zastaraných a neaktuálnych informácií,
ktoré už nie sú platné a mohli by byť zavádzajúce;
(iv) zmenu formátu dokumentu v súlade s aktuálnou
identitou spoločnosti.
Aktualizácia zahŕňa konkrétne:
- nahradenie pôvodného obsahu novým obsahom podľa normy
pre usmernenia agentúry ECHA,
- vypustenie pôvodného oddielu 4 o prechode na nariadenie CLP
(a následné prečíslovanie od starého oddielu 5); príslušné
informácie o platných prechodných ustanoveniach boli presunuté
do pododdielu v rámci oddielu 3 (Implementácia nariadenia CLP),
- vypustenie obrázku 8.1 (v pôvodnom oddiele 8), pretože nie je
v súlade s aktuálnym prístupom a môže byť zavádzajúci,
- zmenu štruktúry a aktualizáciu oddielu 9 (pôvodne oddiel 10) o
príslušných zdrojoch informácií,
- vysvetlenie v oddiele 16 (pôvodne oddiel 17) týkajúce sa
požiadaviek na aktualizáciu KBÚ, ktoré sú v platnosti od 1. júna
2015. Pridanie odkazu na článok 31 ods. 3 nariadenia REACH
v znení zmien nariadenia CLP od 1. júna 2015,
- pridanie novej dostupnej možnosti, ktorá spočíva vo vytvorení
hromadného súboru XML obsahujúceho viac oznámení o
klasifikácii a označovaní, do oddielu 17 (pôvodne oddiel 18) o
oznamovaní do zoznamu klasifikácie a označovania,
- pridanie vysvetlenia v oddiele 18 (pôvodne oddiel 19), že
aktualizovaná KBÚ musí byť poskytnutá všetkým príjemcom,
ktorým bola dodaná látka alebo zmes za posledných 12
mesiacov,
- vypustenie textu v oddiele 19 (pôvodne oddiel 20)
o alternatívnom chemickom názve, v ktorom sa uvádzajú
povinnosti platné do 1. júna 2015,
- zredukovanie informácií v oddiele 21 (pôvodne oddiel 22) o
tom, ako predložiť návrh na harmonizovanú klasifikáciu a
označovanie a uvedenie odkazu na aktualizované konkrétne
usmernenie,
- pridanie možnosti do oddielu 25 (pôvodne oddiel 26) o fórach
SIEF, ktorá sa týka kontaktovania asistenčného pracoviska
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agentúry ECHA s kontaktnými informáciami o príslušných členoch
SIEF,
- rozdelenie prílohy 2 (slovník pojmov) na skratky a slovník
pojmov a presunutie skratiek do nového zoznamu na začiatku
usmernenia,
- nahradenie slova „Spoločenstvo“ slovom „Únia“ v celom
dokumente, ak nie je citovaný právny text,
- aktualizáciu a pridanie odkazov na príslušné usmerňovacie
dokumenty a ďalší podporný materiál v celom dokumente.
Verzia 2.1

Korigendum sa obmedzuje na :

august 2015

- odstránenie textu v tabuľke 10, ktorý súvisí s povinnosťou
opatriť aerosóly a nádoby vybavené uzavretým rozprašovačom,
ktoré obsahujú látky alebo zmesi klasifikované ako látky
predstavujúce len aspiračné nebezpečenstvo, hmatateľnými
výstrahami,
- aktualizáciu názvu triedy „horľavé plyny“ v tabuľke 10 v záujme
zabezpečenia súladu so 4. ATP
Verzia 3.0

Aktualizácia usmernenia zrýchleným postupom s cieľom: i)
zohľadniť koniec prechodného obdobia na označovanie zmesí
podľa smernice DPD; ii) zohľadniť 9. – 12. prispôsobenia
technickému a vedeckému pokroku (ATP) vo vzťahu k nariadeniu
CLP; iii) odstrániť staré a neaktuálne informácie.
Aktualizácia zahŕňa konkrétne:
- vypustenie textu súvisiaceho s prechodným obdobím na
uplatňovanie požiadaviek CLP, najmä v oddieloch 3, 4, 12 a 13,
vrátane vypustenia bývalého oddielu 3.3 „Prechod na nariadenie
CLP“ a premenovania oddielu 4 z jeho predchádzajúceho názvu
„Podobnosť a rozdiely medzi nariadením CLP a smernicou
DSD/smernicou DPD“ na „Prehľad nariadenia CLP“;
- vypustenie odkazov na fóra na výmenu informácií o látkach
(SIEF) v oddiele 24 (predtým oddiel 25),
- vypustenie prílohy 1 o príkladoch z pilotných pokusov GHS OSN
z roku 2008 na účely uplatňovania kritérií klasifikácie zmesí,
- spojenie pôvodných oddielov 4.1 „Klasifikácia látok“ a 4.3
„Klasifikácia zmesí“ do nového oddielu 4.1 „Klasifikácia látok a
zmesí“,
- spojenie pôvodných oddielov 11 „Klasifikovanie látok“ a 13
„Klasifikovanie zmesí“ do nového oddielu 11 „Klasifikovanie látok
a zmesí“,
- pridanie nového oddielu 11.6 „Krok 5: v prípade potreby
vykonajte revíziu klasifikácie“,
- nahradenie odkazov na IUCLID 5 odkazmi na IUCLID 6 v
oddiele 16.4 (predtým oddiel 17.4),
- aktualizácia neaktuálnych alebo nefunkčných odkazov;
- aktualizácia zoznamu skratiek a položiek v slovníku pojmov,
- používanie výrazu „oddiel“ namiesto „kapitola“,
- prečíslovanie oddielov,
- zmenu formátu dokumentu.
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Predslov
V tomto dokumente sú uvedené usmernenia k základným aspektom a postupom
stanoveným v nariadení (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
(ďalej len „nariadenie CLP“ alebo len „CLP“), ktoré nadobudlo účinnosť 20. januára 2009 v
krajinách EÚ a v súčasnosti má význam pre krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) (t. j. je implementované v krajinách EÚ a v Nórsku, na Islande
a v Lichtenštajnsku)1.
Zámerom predmetnej aktualizácie k tomuto dokumentu je poskytnúť prehľad povinností v
zmysle nariadenia CLP. Ak potrebujete podrobnejšie usmernenie ku klasifikácii
a označovaniu v súlade s kritériami nariadenia CLP a informácie o všeobecných aspektoch
týkajúcich sa všetkých tried nebezpečnosti, odporúčame pozrieť si právny text nariadenia
CLP vrátane jeho príloh spolu s konkrétnejším usmernením uvedeným v Usmernení o
uplatňovaní kritérií nariadenia CLP a Usmernení k označovaniu a baleniu v súlade s
nariadením (ES) č. 1272/2008.
Keďže môžete mať aj povinnosť dodržiavať nariadenie (ES) č. 1907/20062 (nariadenie
REACH alebo len „REACH“), v celom texte tohto usmernenia sme zvýraznili príslušné
povinnosti ustanovené v rámci nariadenia REACH, ktoré zohrávajú určitú úlohu v kontexte
nariadenia CLP. Poukazujeme aj na tie usmerňovacie dokumenty, ktoré sa týkajú
nariadenia REACH a ktoré môžu pomôcť pri uplatňovaní nariadenia CLP.

Nariadenie CLP bolo začlenené do dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 106/2012 z 15. júna
2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP (Ú.
v. EÚ L 309, 8.11.2012, s. 6–6).
1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a
doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES)
č. 1488/94, ako aj smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 369, 30.12.2006, opravená verzia v Ú. v. EÚ L163, 29.5.2007, s. 3).
2
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Skratky
ADN

Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po
vnútrozemských vodných cestách pripojená k rozhodnutiu Výboru
vnútrozemskej dopravy Európskej hospodárskej komisie č. 223 v znení
zmien

ADR

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
podľa rámcovej smernice 94/55/ES v znení zmien

ATE

Odhad akútnej toxicity: hodnoty akútnej toxicity sú vyjadrené ako
(približné) hodnoty LD50 (orálne, dermálne) alebo LC50 (inhalačne),
alebo ako odhady akútnej toxicity (ATE).

ATP

Prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku (v tomto usmernení
sa „ATP“ vzťahuje na ATP k nariadeniu CLP)

BPR

nariadenie o biocídnych výrobkoch: nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych
výrobkov na trhu a ich používaní, ktorým sa ruší smernica Európskeho
parlamentu a Rady č. 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní
biocídnych výrobkov na trh v znení zmien a doplnení [Ú. v. EÚ L 123,
24.4.1998, s. 1], ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2013

Zoznam C&L

Zoznam klasifikácie a označovania

CAS

Služba CAS (služba pre chemické abstrakty)

CLH

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Nariadenie CLP

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo
16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o
zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

CMR

Karcinogénny, mutagénny, toxický pre reprodukciu

CRF

Uzáver odolný proti otvoreniu deťmi

CSR

Správa o chemickej bezpečnosti

DPD

smernica o nebezpečných prípravkoch: smernica Európskeho
parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských
štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov

DSD

smernica o nebezpečných látkach: smernica Rady 67/548/EHS z
27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a
správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania
nebezpečných látok

ECHA

Európska chemická agentúra

EEA

Európsky hospodársky priestor

EINECS

Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok

Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP
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EK

Európska komisia

EÚ

Európska únia

GCL

Generický koncentračný limit

GHS

(Organizácia Spojených národov) Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií: definuje medzinárodné kritériá
pre klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok a zmesí schválené
Hospodárskou a sociálnou radou Organizácie Spojených národov
(ECOSOC OSN)

HSDB

Databanka nebezpečných látok

ICAO

„Medzinárodná organizácia civilného letectva“ odkazuje na prílohu 18 k
Dohode o medzinárodnom civilnom letectve „Bezpečná letecká
preprava nebezpečného nákladu“

IMDG

„Medzinárodný námorný kódex pre prepravu nebezpečného tovaru“
pre prepravu nebezpečného tovaru po mori

IPCS

Medzinárodný program chemickej bezpečnosti

IRIS

Integrovaný informačný systém o rizikách

IUCLID

Medzinárodná databáza jednotných chemických informácií

IUPAC

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu

M-koeficient

Násobiaci koeficient

NICNAS

(Austrália) Národný systém oznamovania a hodnotenia priemyselných
chemikálií

NIOSH

(USA) Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OSHA

(USA) Správa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Nariadenie PIC

Nariadenie o predbežnom súhlase po predchádzajúcom ohlásení;
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla
2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (prepracované
znenie) (Ú. v. EÚ L 201 27.7.2012, s. 60)

PPPR

Nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín: nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní
prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady
79/117/EHS a 91/414/EHS

(Q)SAR

(Kvantitatívny) vzťah medzi štruktúrou a aktivitou

Nariadenie REACH Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a
obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej
agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení
nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES)
č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP
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RID

Nariadenie týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy
nebezpečného tovaru podľa rámcovej smernice 96/49/ES [príloha 1 k
dodatku B (Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej
železničnej preprave tovaru) (CIM) k Dohovoru o medzinárodnej
železničnej preprave(COTIF)] v znení neskorších zmien

RTGD

(Organizácia Spojených národov) Odporúčania na prepravu
nebezpečného tovaru

RTECS

Register toxických účinkov chemických látok

SCL

Špecifický koncentračný limit

KBÚ

Karta bezpečnostných údajov

SVHC

Látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy

TWD

Hmatateľné výstrahy nebezpečenstva

Toxline

Online databáza literatúry v oblasti toxikológie

TOXNET

Sieť toxikologických údajov

UFI

Jednoznačný identifikátor vzorca

OSN

Organizácia Spojených národov

US EPA

Agentúra Spojených štátov na ochranu životného prostredia
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Úvod
O tomto usmernení

Cieľom tohto usmerňovacieho dokumentu je pomôcť vám pochopiť požiadavky nariadenia
(ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (nariadenie CLP, ktoré
nadobudlo účinnosť 20. januára 2009, pozri
https://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation). Oboznámite sa so základnými
aspektmi a postupmi podľa nariadenia CLP, ale odporúčame, aby ste si pozreli právny text
v záujme získania ďalších informácií a overenia, či ste ich pochopili. V súvislosti so
samotnými klasifikačnými kritériami odporúčame, aby ste si pozreli usmernenie
na uplatňovanie kritérií nariadenia CLP, ktoré poskytuje tiež usmernenie pre konkrétne
látky, keď je to relevantné pre konkrétnu klasifikáciu, napr. pre klasifikáciu kovov vo
vzťahu k vodnému prostrediu. Odporúčame, aby ste si prečítali Usmernenie k označovaniu
a baleniu v súlade s nariadením CLP3, ktoré obsahuje podrobné usmernenie k
požiadavkám na označovanie a balenie.
Mnohé ustanovenia nariadenia CLP úzko súvisia s ustanoveniami nariadenia REACH a s
inými právnymi predpismi Únie. Najdôležitejšie prepojenia na nariadenie REACH,
na nariadenie (EÚ) č. 528/2012 o biocídnych výrobkoch (nariadenie o biocídnych
výrobkoch alebo BPR) a na nariadenie (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín
(nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín alebo PPPR) sú stručne vysvetlené v
samostatných oddieloch tohto usmerňovacieho dokumentu. Okrem toho sú prepojenia s
nariadením REACH v prípade potreby stručne vysvetlené v jednotlivých oddieloch tohto
dokumentu.

1.2

Komu je toto usmernenie určené?

Tento dokument bol vypracovaný pre dodávateľov látok a zmesí a pre tých výrobcov alebo
dovozcov určitých konkrétnych výrobkov4, ktorí musia aplikovať pravidlá klasifikácie,
označovania a balenia podľa nariadenia CLP. Dodávatelia sú výrobcovia látok, dovozcovia
látok alebo zmesí, následní užívatelia vrátane formulátorov (výrobcovia zmesí) a
opätovných dovozcov a distribútori vrátane maloobchodných predajcov, ktorí uvádzajú
látky ako také alebo látky v zmesiach na trh (pozri oddiel 2 tohto usmerňovacieho
dokumentu) Tento dokument je určený pre tých, ktorí už majú základné znalosti o
klasifikácii, označovaní a balení. V tomto dokumente sa nevysvetľuje všetko od začiatku,
ale snaží sa poskytnúť náležitý prehľad aspektov nariadenia CLP.

1.3

Čo je nariadenie CLP a prečo je potrebné?

Obchod s látkami a zmesami nie je len záležitosťou vnútorného trhu (EÚ/EHP) 5, ale aj
záležitosťou globálneho trhu. Harmonizované kritériá pre klasifikáciu a označovanie spolu
so všeobecnými zásadami ich aplikácie boli dôkladne vypracované v rámci štruktúry
Organizácie Spojených národov s ohľadom na uľahčenie svetového obchodu a ochranu
3

Oba usmerňovacie dokumenty sú k dispozícii na https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp.

Ako výrobcu alebo dovozcu výrobku sa vás nariadenie CLP týka len v prípade, že vyrábate alebo dovážate
výbušný výrobok opísaný v oddiele 2.1 prílohy I k nariadeniu CLP, alebo v prípade registrácie alebo oznámenia
látky obsiahnutej vo výrobku podľa článku 7 alebo 9 nariadenia REACH.
4

5
Upozorňujeme, že keď je v tomto dokumente uvedený odkaz na Úniu (EÚ), tento výraz sa vzťahuje aj na
krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Tiež upozorňujeme, že s
nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009 bol výraz „Spoločenstvo“ nahradený výrazom „Únia“.
Nariadenie CLP ešte nebolo zmenené tak, aby zahŕňalo túto zmenu v čase vypracovania tejto aktualizácie
a v niektorých citátoch z právneho textu v tomto dokumente sa preto ešte stále používa výraz „Spoločenstvo“.

Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP
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zdravia ľudí a životného prostredia. Výsledkom je prvé vydanie Globálneho
harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok (GHS), ktoré bolo
prijaté v roku 2002 (pozri tiež:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html).
Nariadenie CLP nadväzuje na rôzne vyhlásenia, ktorými Únia potvrdila svoj úmysel
prispievať ku globálnej harmonizácii kritérií klasifikácie a označovania prostredníctvom
zahrnutia medzinárodne dohodnutých kritérií GHS do práva Únie. Podniky by preto mali
mať prospech z globálnej harmonizácie pravidiel klasifikácie a označovania a zo súladu
pravidiel klasifikácie a označovania na účely dodávok a použitia na jednej strane
a pravidiel na účely prepravy na strane druhej.
Verzia nariadenia CLP, na ktorú tento usmerňovací dokument v súčasnosti odkazuje,
vychádza zo 7. revízie GHS OSN6. Okrem toho nariadenie CLP preberá určité aspekty
a postupy z predchádzajúceho systému klasifikácie a označovania EÚ, ktoré predstavuje
smernica 67/548/EHS („smernica o nebezpečných látkach“ (DSD)) a smernica 1999/45/ES
(„smernica o nebezpečných prípravkoch“ (DPD)), ktoré nie sú súčasťou GHS OSN.
Nariadenie CLP sa preto podobá spôsobu, akým je systém GHS OSN začlenený do
právneho rámca krajín mimo EÚ (upozorňujeme, že medzi jednotlivými krajinami mimo EÚ
môžu byť rozdiely v implementácii), nemusí byť však s týmto spôsobom úplne identické.
Nariadenie CLP je právne záväzné vo všetkých členských štátoch EÚ/EHP. Je priamo
uplatniteľné na všetky priemyselné sektory. Staré smernice DSD a DPD sa zrušili po
prechodnom období k 1. júnu 2015.

1.4

Čo je klasifikácia nebezpečnosti, označovanie a balenie?

Nebezpečnosť látky alebo zmesi je možnosť, že látka alebo zmes spôsobia škodu. Závisí to
od vnútorných vlastností látky alebo zmesi. V tomto kontexte je hodnotenie nebezpečnosti
proces, na základe ktorého sa posudzujú informácie o vnútorných vlastnostiach látky alebo
zmesi, aby sa stanovila možnosť spôsobiť škodu. V prípadoch, keď povaha a závažnosť
identifikovanej nebezpečnosti spĺňa klasifikačné kritériá, klasifikácia nebezpečnosti spočíva
v tom, že sa pridelí štandardizovaný opis nebezpečnej vlastnosti látky alebo zmesi, ktorá
spôsobuje poškodenie vzhľadom na jej fyzikálne vlastnosti alebo účinky na zdravie ľudí
alebo životné prostredie.
Jedným z hlavných cieľov nariadenia CLP je stanoviť, či látka alebo zmes prejavuje
vlastnosti, ktoré vedú k jej klasifikácii ako nebezpečnej. Upozorňujeme, že keď sa v tomto
usmerňovacom dokumente hovorí o látkach a zmesiach, zahŕňa to tiež „určité špecifické
výrobky“, ktoré podliehajú klasifikácii podľa časti 2 prílohy I k nariadeniu CLP.
Keď sú takéto vlastnosti identifikované a látka alebo zmes je zodpovedajúcim spôsobom
klasifikovaná, výrobcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori látok a
zmesí, ako aj výrobcovia a dovozcovia určitých špecifických výrobkov musia
oznámiť identifikované nebezpečenstvá týchto látok alebo zmesí ďalším účastníkom
dodávateľského reťazca vrátane spotrebiteľov. Označenie nebezpečnosti umožňuje oznámiť
klasifikáciu nebezpečnosti používateľovi látky alebo zmesi, upozorniť používateľa na
prítomnosť nebezpečnosti a na potrebu riadiť súvisiace riziká.
Nariadenie CLP stanovuje všeobecné pravidlá balenia, aby sa zaistilo bezpečné dodávanie
Upozorňujeme, že GHS OSN sa reviduje každé dva roky. 6. a 7. revízia GHS OSN z rokov 2015 a 2017 sa bude
implementovať do nariadenia CLP prostredníctvom 12. prispôsobenia CLP technickému a vedeckému pokroku
(ATP).
6
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nebezpečných látok a zmesí (odôvodnenie 49 nariadenia CLP a hlava IV nariadenia CLP).

1.5

Čo je hodnotenie rizika?

Klasifikácia látky alebo zmesi odzrkadľuje typ a závažnosť vnútorných nebezpečností látky
alebo zmesi. Nemala by sa zamieňať s hodnotením rizika, ktoré sa týka danej
nebezpečnosti pri skutočnej expozícii ľudí alebo životného prostredia látke alebo zmesi
prejavujúcej túto nebezpečnosť. Spoločným menovateľom klasifikácie aj hodnotenia rizika
je však identifikácia nebezpečnosti a posúdenie nebezpečnosti.

1.6

Aká je úloha Európskej chemickej agentúry (ďalej len
„agentúra ECHA“ alebo „agentúra“)?

Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra ECHA“ alebo „agentúra“) je orgán EÚ,
ktorý bol pôvodne vytvorený na účely riadenia procesov podľa nariadenia REACH. Zohráva
hlavnú úlohu pri implementácii nariadení REACH a CLP (ako aj nariadenia o biocídnych
výrobkoch a nariadenia PIC7), aby sa zabezpečila konzistentnosť v celej EÚ.
Agentúra prostredníctvom svojho sekretariátu a špecializovaných výborov poskytuje
členským štátom a inštitúciám Únie vedecké a odborné poradenstvo k otázkam týkajúcim
sa chemikálií (látky a zmesi), ktoré patria do jej pôsobnosti. Medzi niektoré konkrétne
úlohy agentúry podľa nariadenia CLP patrí:

7



poskytovanie technických a vedeckých pokynov a nástrojov pre priemysel v
súvislosti s plnením povinností podľa nariadenia CLP (článok 50 nariadenia CLP);



poskytovanie technických a vedeckých usmernení príslušným orgánom členských
štátov k uplatňovaniu nariadenia CLP (článok 50 nariadenia CLP);



poskytovanie pomoci národným asistenčným pracoviskám zriadeným podľa
nariadenia CLP (články 44 a 50 nariadenia CLP);



zostavenie a vedenie zoznamu klasifikácie a označovania (classification and
labelling, C&L) vo forme databázy a prijímanie oznámení do zoznamu C&L (článok
42 nariadenia CLP);



prijímanie návrhov harmonizovanej klasifikácie látky od príslušných orgánov
členských štátov a dodávateľov a predkladanie stanoviska k takýmto návrhom
na klasifikáciu Komisii (článok 37 nariadenia CLP);



prijímanie, hodnotenie a rozhodovanie o prijateľnosti žiadostí o používanie
alternatívneho chemického názvu (článok 24 nariadenia CLP); a príprava a
predkladanie návrhov Komisii, ktoré sa týkajú výnimiek z požiadaviek označovania
a balenia (článok 29 ods. 5 nariadenia CLP).

Nariadenie o predbežnom súhlase po predchádzajúcom ohlásení (EÚ) č. 649/2012.

Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP
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2. Úlohy a povinnosti podľa nariadenia CLP
2.1

Úlohy podľa nariadenia CLP

Povinnosti uložené dodávateľom látok alebo zmesí podľa nariadenia CLP budú vo veľkej
miere závisieť od ich úlohy vo vzťahu k látke alebo zmesi v dodávateľskom reťazci. Preto je
najdôležitejšie, aby ste identifikovali svoju úlohu podľa nariadenia CLP.
Aby ste mohli svoju úlohu identifikovať, prečítajte si päť rôznych opisov uvedených v
tabuľke 1, ktoré sú založené na definíciách uvedených v článku 2 nariadenia CLP. Ďalšie
vysvetlenia úloh „následného užívateľa“ alebo „distribútora“ si môžete pozrieť v Usmernení
pre následných užívateľov na webovej stránke agentúry ECHA.
Keď opis zodpovedá vašim činnostiam, vaša úloha podľa nariadenia CLP je uvedená na
pravej strane tohto opisu. Prečítajte si pozorne každý opis, pretože podľa nariadenia CLP
môžete mať viac ako jednu úlohu.
Upozorňujeme, že povinnosť klasifikácie, označenia a balenia podľa nariadenia CLP
zvyčajne súvisí s dodávaním látok alebo zmesí. Klasifikácia nezávisle od akejkoľvek
dodávky je však dôležitá aj pre správnu prípravu registrácie alebo oznámenia na účely
nariadenia REACH. Toto usmernenie je preto určené aj pre tých, ktorí pripravujú takéto
predloženia podľa nariadenia REACH. Povinnosti spojené s označovaním a balením
zvyčajne nie sú relevantné, keď sa pripravuje registrácia alebo oznámenie na účely
nariadenia REACH, ale nevykonáva sa žiadna dodávka.
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Tabuľka 1 Identifikácia vašej úlohy podľa nariadenia CLP
Opisy

Vaša úloha v zmysle
nariadenia CLP

1

Fyzická alebo právnická osoba so sídlom v EÚ, ktorá vyrába

Výrobca

(1)

(2)

alebo extrahuje látku v prírodnom stave v rámci EÚ.
2

Fyzická alebo právnická osoba so sídlom v EÚ, ktorá je

Dovozca

zodpovedná za fyzické uvedenie na colné územie EÚ.
3

Fyzická alebo právnická osoba so sídlom v EÚ, iná ako výrobca

Následný užívateľ

alebo dovozca, ktorá používa látku ako takú alebo látku v

(vrátane formulátora /

zmesi v priebehu svojich priemyselných alebo profesionálnych

opätovného dovozcu)

(3)

činností.
4

5

Fyzická alebo právnická osoba so sídlom v EÚ vrátane

Distribútor (vrátane

maloobchodného predajcu, ktorá látku ako takú alebo látku v

maloobchodného

zmesi iba uskladňuje a uvádza na trh pre tretie strany.

predajcu)

Fyzická alebo právnická osoba v EÚ, ktorá výrobok vyrába

Výrobca výrobkov

(4)

alebo skladá; výrobok je predmet, ktorý počas výroby dostáva
konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určujú jeho
funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie.
Poznámky:
(1) Je dôležité poznamenať, že v nariadení CLP sa neuznáva úloha výhradného zástupcu.
(2) Výraz „výrobca“ v bežnom jazyku môže zahŕňať tiež (fyzickú/právnickú) osobu vyrábajúcu látky
a (fyzickú/právnickú) osobu vyrábajúcu zmesi (formulátor). Výraz „výrobca“ podľa nariadení REACH
a CLP na rozdiel od bežného jazyka zahŕňa len osobu vyrábajúcu látky. Formulátor je podľa nariadení
REACH a CLP „následný užívateľ“.
(3) Distribútor alebo spotrebiteľ nie je následný užívateľ.
(4) Ako výrobcu alebo dovozcu výrobku sa vás nariadenie CLP týka len v prípade, že vyrábate alebo
dovážate výbušný výrobok opísaný v oddiele 2.1 prílohy I k nariadeniu CLP, alebo keď ide o
registráciu alebo oznámenie látky obsiahnutej vo výrobku podľa článku 7 alebo 9 nariadenia REACH.

Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP
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Povinnosti podľa nariadenia CLP

Nariadenie CLP ukladá všeobecnú povinnosť spolupráce pre všetkých dodávateľov v
dodávateľskom reťazci, aby boli splnené požiadavky na klasifikáciu, označovanie a balenie
uvedené v tomto nariadení (článok 4 ods. 9 nariadenia CLP). Inak vaše konkrétne
povinnosti podľa nariadenia CLP závisia od vašej úlohy v dodávateľskom reťazci, ako sa
uvádza v tabuľke 1. Nižšie uvedené tabuľky 2 až 5 stanovujú povinnosti pre každú úlohu a
pri každom prípade uvádzajú tiež kľúčové oddiely tohto usmerňovacieho dokumentu.

Tabuľka 2 Povinnosti výrobcu alebo dovozcu
Povinnosti podľa nariadenia CLP
1

Podľa nariadenia CLP musíte klasifikovať, označovať a baliť látky a

Kľúčové oddiely
6

zmesi pred ich uvedením na trh
Musíte tiež klasifikovať látky, ktoré nie sú uvedené na trh a podliehajú
registrácii alebo oznamovaniu v súlade s článkami 6, 9, 17 alebo 18
nariadenia REACH (článok 4 nariadenia CLP).
2

Musíte klasifikovať v súlade s hlavou II nariadenia CLP (články 5–14

7–11

nariadenia CLP).
3

Musíte označovať v súlade s hlavou III nariadenia CLP (články 17–33

12–14

nariadenia CLP).
4

Musíte baliť v súlade s hlavou IV nariadenia CLP (článok 35 nariadenia

12 a 14

CLP).
5

V prípade, že uvádzate látky na trh, musíte oznámiť klasifikáciu a

16

prvky označovania do zoznamu klasifikácie a označovania (C&L),
ktorý zostavila agentúra (článok 40 nariadenia CLP).
6

Musíte podniknúť všetky primerané kroky, ktoré sú pre vás dostupné,

17

aby ste sa oboznámili s novými vedeckými alebo technickými
informáciami, ktoré môžu ovplyvniť klasifikáciu látok alebo zmesí,
ktoré uvádzate na trh. Keď budete mať k dispozícii takéto informácie,
ktoré považujete za primerané a spoľahlivé, musíte bez zbytočného
odkladu vykonať nové hodnotenie príslušnej klasifikácie (článok 15
nariadenia CLP).
7

Musíte aktualizovať etiketu po každej zmene v klasifikácii a
označovaní tejto látky alebo zmesi, v určitých prípadoch bez
zbytočného odkladu (článok 30 nariadenia CLP).

14 a 17
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Povinnosti podľa nariadenia CLP
8

Ak máte nové informácie, ktoré by mohli viesť ku zmene

19

Kľúčové oddiely
20

harmonizovanej klasifikácie a prvkov označovania látky (časť 3 prílohy
VI k nariadeniu CLP), musíte predložiť návrh príslušnému orgánu v
jednom z členských štátov, v ktorom sa látka uvádza na trh (článok
37 ods. 6 nariadenia CLP).
9

Musíte zhromaždiť a sprístupniť všetky informácie potrebné na účely

19

klasifikácie a označovania podľa nariadenia CLP najmenej počas
desiatich rokov odo dňa, keď ste danú látku alebo zmes naposledy
dodali. Tieto informácie sa majú uchovávať spolu s informáciami
požadovanými podľa článku 36 nariadenia REACH (článok 49
nariadenia CLP).
10

Dovozcovia a následní užívatelia uvádzajúci zmesi na trh musia byť

198

pripravení poskytnúť určité informácie týkajúce sa zmesí tým
orgánom členských štátov, ktoré zodpovedajú za prijímanie takýchto
informácií, aby navrhli preventívne a liečebné opatrenia, a to
predovšetkým v prípade reakcie na ohrozenie zdravia (článok 45
nariadenia CLP a jeho príloha VIII).

8

Pozri tiež Usmernenie o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia.
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Tabuľka 3 Povinnosti následného užívateľa (vrátane formulátora / opätovného
dovozcu)
Povinnosti podľa nariadenia CLP

Kľúčové oddiely

1

6

Podľa nariadenia CLP musíte klasifikovať, označovať a baliť látky a
zmesi pred ich uvedením na trh (článok 4 nariadenia CLP). Môžete
však aj prevziať klasifikáciu pre látku alebo zmes, ktorú v súlade s
hlavou II nariadenia CLP odvodil iný účastník dodávateľského
reťazca, pod podmienkou, že nezmeníte zloženie tejto látky alebo
zmesi.

2

V prípade, že zmeníte zloženie látky alebo zmesi, ktoré uvádzate na

7–11

trh: musíte klasifikovať v súlade s hlavou II nariadenia CLP (články
5–14 nariadenia CLP).

3

Musíte označovať v súlade s hlavou III nariadenia CLP (články 17–33

12–14

nariadenia CLP).

4

Musíte baliť v súlade s hlavou IV nariadenia CLP (článok 35

12 a 14

nariadenia CLP).

5

Musíte podniknúť všetky primerané kroky, ktoré sú pre vás

17

dostupné, aby ste sa oboznámili s novými vedeckými
alebo technickými informáciami, ktoré môžu ovplyvniť klasifikáciu
látok alebo zmesí, ktoré uvádzate na trh. Keď budete mať k dispozícii
takéto informácie, ktoré považujete za primerané a spoľahlivé,
musíte bez zbytočného odkladu vykonať nové hodnotenie príslušnej
klasifikácie (článok 15 nariadenia CLP).

6

Musíte aktualizovať etiketu po každej zmene v klasifikácii a

12 a 17

označovaní tejto látky alebo zmesi, v určitých prípadoch bez
zbytočného odkladu (článok 30 nariadenia CLP).

7

Ak máte nové informácie, ktoré by mohli viesť k zmene
harmonizovanej klasifikácie a prvkov označovania látky, musíte
predložiť návrh príslušnému orgánu v jednom z členských štátov,
v ktorom sa látka uvádza na trh (článok 37 ods. 6 nariadenia CLP).

20
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Povinnosti podľa nariadenia CLP

Kľúčové oddiely

8

19

Musíte zhromaždiť a sprístupniť všetky informácie potrebné na účely
klasifikácie a označovania podľa nariadenia CLP najmenej počas
desiatich rokov odo dňa, keď ste danú látku alebo zmes naposledy
dodali. Tieto informácie sa majú uchovávať spolu s informáciami
požadovanými podľa článku 36 nariadenia REACH (článok 49
nariadenia CLP).

9

Dovozcovia a následní užívatelia uvádzajúci zmesi na trh musia byť

199

pripravení poskytnúť určité informácie týkajúce sa zmesí tým
orgánom členských štátov, ktoré zodpovedajú za prijímanie takýchto
informácií, aby navrhli preventívne a liečebné opatrenia, a to
predovšetkým v prípade reakcie na ohrozenie zdravia (článok 45
nariadenia CLP a jeho príloha VIII).

9

Pozri tiež Usmernenie o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia.
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Tabuľka 4 Povinnosti distribútora (vrátane maloobchodného predajcu)
Povinnosti podľa nariadenia CLP

Kľúčové oddiely

1

12–15

Musíte označovať a baliť látky a zmesi, ktoré uvádzate na trh (článok
4 nariadenia CLP).

2

Môžete prevziať klasifikáciu látky alebo zmesi, ktorú v súlade s

6 a 12

hlavou II nariadenia CLP odvodil iný účastník dodávateľského
reťazca, napríklad z karty bezpečnostných údajov, ktorá vám bola
dodaná (článok 4 nariadenia CLP).

3

Musíte označovať v súlade s hlavou III nariadenia CLP (články 17–33

12–15

nariadenia CLP).

4

Musíte zabezpečiť, aby bolo balenie v súlade s hlavou IV nariadenia

12 a 14

CLP (článok 35 nariadenia CLP).

5

Musíte zhromaždiť a sprístupniť všetky informácie potrebné na účely
klasifikácie a označovania podľa nariadenia CLP najmenej počas
desiatich rokov odo dňa, keď ste látku alebo zmes naposledy dodali.
Tieto informácie sa majú uchovávať spolu s informáciami
požadovanými podľa článku 36 nariadenia REACH (článok 49
nariadenia CLP).
V prípade, že ste prevzali klasifikáciu pre látku alebo zmes, ktorú
odvodil iný účastník proti smeru dodávateľského reťazca, musíte
zabezpečiť, aby všetky informácie potrebné na účely klasifikácie a
označovania (napr. karta bezpečnostných údajov) boli k dispozícii
najmenej počas desiatich rokov odo dňa, keď ste danú látku alebo
zmes naposledy dodali.

19
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Tabuľka 5 Povinnosti výrobcu určitých špecifických výrobkov
Povinnosti podľa nariadenia CLP

Kľúčové oddiely

1

6–14

V prípade, že vyrábate a uvádzate na trh výbušný výrobok opísaný
v oddiele 2.1 prílohy I k nariadeniu CLP, musíte klasifikovať,
označovať a baliť tento výrobok podľa nariadenia CLP pred jeho
uvedením na trh (článok 4 nariadenia CLP).
Platia rovnaké povinnosti ako v prípade dovozcov (pozri tabuľku 2

17, 19, 20

uvedenú vyššie), okrem povinnosti informovať agentúru.

2

Ako výrobca alebo dovozca výrobkov musíte tiež klasifikovať látky,
ktoré nie sú uvedené na trh, ktoré podliehajú registrácii alebo
oznámeniu v súlade s článkom 7 ods. 1, 2 a 5, alebo s článkom 9
nariadenia REACH (článok 4 nariadenia CLP). Musíte klasifikovať v
súlade s hlavou II nariadenia CLP (články 5–14 nariadenia CLP).

6–11

Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP
24

Verzia 3.0 – január 2019

3. O nariadení CLP
3.1

Kde začať?

Prvým krokom je pochopiť nariadenie CLP a jeho dôsledky pre vaše podnikanie.
Preto musíte:


vytvoriť zoznam vašich látok a zmesí (vrátane látok obsiahnutých v zmesiach) a
látok obsiahnutých vo výrobkoch, identifikovať vašich dodávateľov, vašich
zákazníkov a to, ako tieto látky používajú. Je pravdepodobné, že už ste zhromaždili
veľa takýchto informácií v súvislosti s nariadením REACH;



posúdiť potrebu zaškolenia príslušného technického a regulačného personálu vo
vašej organizácii;



sledovať webovú stránku vášho príslušného orgánu a agentúry, aby ste držali krok
s vývojom nariadení a súvisiaceho usmernenia; a



poradiť sa s vašimi obchodnými združeniami, akú pomoc vám môžu poskytnúť.

Keďže nariadenie REACH, nariadenie (EÚ) č. 528/2012 o biocídnych výrobkoch,
nariadenie (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín a nariadenie CLP
sú úzko prepojené, odporúča sa naplánovať procesy podľa nariadenia CLP spolu
s procesmi súvisiacimi s nariadením REACH a týmito ďalšími nariadeniami, ak je
to možné.

3.2

Čo musíte urobiť?

Ako výrobca, dovozca alebo následný užívateľ musíte klasifikovať vaše látky alebo zmesi
podľa kritérií nariadenia CLP. Musíte sa uistiť, že ich etikety a balenie sú v súlade
s požiadavkami podľa nariadenia CLP a že karty bezpečnostných údajov (KBÚ) podľa
článku 31 a prílohy II k nariadeniu REACH10 odzrkadľujú tieto informácie v súlade s
nariadením CLP (článok 4 nariadenia CLP).
Ako distribútor ste povinný zabezpečiť, aby boli vaše látky a zmesi označené a zabalené v
súlade s hlavami III a IV nariadenia CLP pred ich uvedením na trh. Na splnenie tejto
povinnosti môžete použiť informácie, ktoré vám boli dodané, napríklad v KBÚ, ktoré
sprevádzajú látky a zmesi (článok 4 ods. 5 nariadenia CLP).
Aby ste pochopili rozsah práce, ktorá je s tým spojená, musíte sa pripraviť na:

10



uplatňovanie kritérií nariadenia CLP na vaše látky a zmesi11. Treba poznamenať, že
niektoré látky alebo zmesi, ktoré neboli klasifikované ako nebezpečné podľa
smerníc DSD a DPD, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa nariadenia CLP;



zohľadnenie informácií, ktoré môžete mať k dispozícii o látkach podliehajúcich
nariadeniu REACH. Ak potrebujete ďalšie informácie, možno budete musieť
kontaktovať vašich dodávateľov; a

Od 1. júna 2015 v znení nariadenia (EÚ) č. 830/2015.

Ako výrobcu alebo dovozcu výrobku sa vás nariadenie CLP týka len v prípade, že vyrábate alebo dovážate
výbušný výrobok opísaný v oddiele 2.1 prílohy I k nariadeniu CLP, alebo keď ide o registráciu alebo oznámenie
látky obsiahnutej vo výrobku podľa článku 7 alebo 9 nariadenia REACH.
11
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kontaktovanie svojich dodávateľov, aby ste zistili, ako implementovali nariadenie
CLP a ako to ovplyvňuje látky alebo zmesi, ktoré používate. Ak formulujete nové
zmesi pomocou iných zmesí ako zložky (zmesi v zmesiach), budete musieť
kontaktovať svojich dodávateľov, aby ste diskutovali o tom, aké informácie o zmesi
a jej zložkách budete mať k dispozícii vrátane informácií v KBÚ. Podobne, ak
dodávate zmesi zákazníkom, ktorí ich formulujú do iných zmesí, budete musieť
zvážiť, ako budete s nimi zdieľať informácie o zmesi a jej zložkách.

Mali by ste porozmýšľať o zdrojoch, ktoré by ste mohli potrebovať. Položte si tieto otázky:


Mám dostatočný príslušný technický a regulačný personál, alebo budem potrebovať
ďalšie zdroje alebo externé odborné znalosti?



Karta bezpečnostných údajov - autorizačný softvér – musím investovať do nového
systému alebo aktualizácie existujúceho systému?



Ako vytvorím nové etikety? a



Balenie – sú všetky moje obaly v súlade s nariadením CLP?

Po uskutočnení týchto krokov budete musieť posúdiť dôsledky klasifikácie vašich látok
alebo zmesí. Potom môžete zostaviť prioritný zoznam činností, pričom vezmete do úvahy:

12



náklady a zdroje, ktoré pravdepodobne budú spojené s klasifikáciou a označením
vašich látok a zmesí; a



dôsledky pre nadväzujúce právne otázky, napríklad:
-

množstvo nebezpečného materiálu, ktorý môžete uskladňovať vo svojich
priestoroch (Seveso III12);

-

spôsob zneškodňovania nebezpečného odpadu; a

-

bezpečnosť na pracovisku a ochranný odev pre vašich zamestnancov.

Smernica 2012/18/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje (od 1. júna 2015) smernica Rady 96/82/ES.
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4. Prehľad nariadenia CLP
Nariadenie CLP sa zaoberá:


klasifikáciou,



informovaním o nebezpečností prostredníctvom označovania; a



balením.

Zameriava sa na pracovníkov a spotrebiteľov a zahŕňa dodávku a používanie chemických
látok v podobnom rozsahu ako v prípade starších právnych predpisov EÚ o chemikáliách
(smernice DSD a DPD). Nezahŕňa prepravu chemických látok, no článok 33 nariadenia CLP
uvádza určité pravidlá týkajúce sa označovania obalov, ktoré sa používajú aj na prepravu.
Testovanie fyzikálnej nebezpečnosti vychádza najmä z odporúčaní OSN pre prepravu
nebezpečného tovaru. Klasifikácia pre prepravu je pokrytá rámcovou smernicou
(2008/68/ES), ktorou sa vykonáva Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave
nebezpečných vecí (ADR), Poriadkom pre medzinárodnú železničnú prepravu
nebezpečného tovaru (RID) a Európskou dohodou o medzinárodnej preprave
nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).
Upozorňujeme, že nariadenie CLP je horizontálny právny predpis, ktorý zahŕňa látky a
zmesi vo všeobecnosti. V prípade určitých chemických látok, napr. prípravkov na ochranu
rastlín alebo biocídnych výrobkov, môžu byť prvky označovania zavedené nariadením CLP
doplnené o ďalšie prvky, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy pre konkrétne výrobky.

4.1

Klasifikácia látok a zmesí

EÚ prevzala do nariadenia CLP všetky triedy nebezpečností z GHS OSN. V rámci tried
nebezpečnosti však niektoré kategórie nebezpečnosti neboli prevzaté, pretože sa
neodzrkadľovali v kategóriach nebezpečnosti podľa smernice DSD (pozri tiež vysvetlenie
tzv. „stavebnicového prístupu“ v prílohe 3 k tomuto usmerňovaciemu dokumentu). Ak
však vyvážate do iných regiónov mimo EÚ, možno budete musieť vziať do úvahy tieto
kategórie. Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke UNECE GHS
(http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html).
Hoci je celkový rozsah klasifikácie podľa nariadenia CLP porovnateľný s rozsahom podľa
smerníc DSD a DPD, celkový počet tried nebezpečnosti sa zvýšil, a to najmä v prípade
fyzikálnych nebezpečenstiev (z 5 na 17), čo vedie k jednoznačnejšiemu odlíšeniu
fyzikálnych vlastností. Celkovo sa niektoré klasifikačné kritériá pre látky a zmesi zmenili v
porovnaní s kritériami smerníc DSD/DPD, ako napr. kritériá pre výbušnosť a akútnu
toxicitu.
Okrem toho existujú prvky, ktoré boli súčasťou smernice DSD alebo smernice DPD, ale nie
sú uvedené v Globálnom harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania chemikálií
OSN. Podľa smernice DSD určité nebezpečnosti a vlastnosti viedli k dodatočnému
označeniu, napr. „R14 – prudko reaguje s vodou“. Tieto prvky sú uvedené ako doplňujúce
informácie označovania a nachádzajú sa v časti 5 prílohy I a v prílohe II k nariadeniu CLP.
Aby bolo zrejmé, že tieto doplňujúce označovacie prvky nepochádzajú z klasifikácie OSN,
sú kódované inak ako výstražné upozornenia podľa nariadenia CLP. Napríklad namiesto
označenia H014 sa používa označenie EUH014, ktoré odzrkadľuje R14 zo smernice DSD.
Tieto doplňujúce prvky označovania (upozornenia), ktoré sa týkajú fyzikálnych vlastností a
vlastností ovplyvňujúcich zdravie, uvedených v oddieloch 1.1 a 1.2 prílohy II k nariadeniu
CLP, sa používajú len v prípade, že látka alebo zmes už je klasifikovaná ako nebezpečná
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podľa kritérií nariadenia CLP.
V tabuľke 6 sa uvádzajú triedy nebezpečnosti zahrnuté v nariadení CLP. Každá trieda
zahŕňa jednu alebo viac kategórií nebezpečnosti.

Tabuľka 6 Triedy a kategórie nebezpečnosti podľa nariadenia CLP
Fyzikálna nebezpečnosť
Výbušniny (nestabilné výbušniny, rozdelenia 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6)
Horľavé plyny (kategórie 1A (vrátane nestabilných plynov (kategórie A a B) a samozápalných
plynov*) 1B a 2)
Aerosóly (kategórie 1, 2 a 3)
Oxidujúce plyny (kategória 1)
Plyny pod tlakom (stlačený plyn, skvapalnený plyn, schladený skvapalnený plyn, rozpustený plyn)
Horľavé kvapaliny (kategórie 1, 2 a 3)
Horľavé tuhé látky (kategórie 1 a 2)
Samovoľne reagujúce látky a zmesi (typy A, B, C, D, E, F a G)
Samozápalné kvapaliny (kategória 1)
Samozápalné tuhé látky (kategória 1)
Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi (kategórie 1 a 2)
Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny (kategórie 1, 2 a 3)
Oxidujúce kvapaliny (kategórie 1, 2 a 3)
Oxidujúce tuhé látky (kategórie 1, 2 a 3)
Organické peroxidy (typy A, B, C, D, E, F a G)
Korozívne pre kovy (kategória 1)
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Výbušniny so zníženou citlivosťou*

Nebezpečnosť pre zdravie
Akútna toxicita (kategórie 1, 2, 3 a 4)
Poleptanie kože/podráždenie kože, (kategórie 1, 1A, 1B, 1C a 2)
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí (kategórie 1 a 2)
Respiračná senzibilizácia alebo senzibilizácie kože (kategória 1, subkategórie 1A a 1B)
Mutagenita pre zárodočné bunky (kategórie 1A, 1B a 2)
Karcinogenita (kategórie 1A, 1B a 2)
Reprodukčná toxicita (kategórie 1A, 1B a 2) a ďalšia kategória pre účinky na laktáciu alebo
prostredníctvom laktácie
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia ((kategórie 1, 2) a kategória 3
len pre narkotické účinky a podráždenie dýchacích ciest)
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia (kategórie 1 a 2)
Aspiračná nebezpečnosť (kategória 1)

Nebezpečnosť pre životné prostredie
Nebezpečný pre vodné prostredie (kategória akútnej nebezpečnosti 1, kategórie chronickej
nebezpečnosti 1, 2, 3 a 4)

Ďalšie nebezpečenstvá
Nebezpečný pre ozónovú vrstvu (kategória 1)
* Kategória nebezpečnosti pre samozápalné plyny a trieda nebezpečnosti pre výbušniny so zníženou
citlivosťou sa zaviedli 6. revíziou GHS OSN (2015) a do nariadenia CLP sa implementujú
prostredníctvom 12. prispôsobenia CLP vedeckému a technickému pokroku (ATP).

Zmesi sa klasifikujú podľa nariadenia CLP z hľadiska rovnakých nebezpečností ako látky.
Na určenie klasifikácie sa majú používať v prvom rade dostupné údaje o zmesi ako celku,
tak ako v prípade látok. Ak to nie je možné, môžu sa použiť ďalšie prístupy ku klasifikácii
zmesí. Na určité nebezpečenstvá pre zdravie a pre životné prostredie možno uplatniť tzv.
princípy extrapolácie s použitím údajov o podobných testovaných zmesiach a informácií o
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jednotlivých látkach s nebezpečnými zložkami. Keď sú potrebné výpočty, vzorce sa často
odlišujú od vzorcov použitých podľa smernice DPD. Zásady týkajúce sa použitia odborného
posudku a určenia váhy dôkazov sú uvedené aj v právnom texte (článok 9 ods. 3 a 4
nariadenia CLP).

4.2

Nebezpečný
(„dangerous“)

(„hazardous“)

verzus

nebezpečný

Za nebezpečné („hazardous“) sa považujú všetky látky a zmesi, ktoré spĺňajú kritériá
jednej alebo viacerých tried nebezpečnosti podľa nariadenia CLP. Iné právne predpisy EÚ
však stále môžu odkazovať na klasifikáciu látky alebo zmesi ako nebezpečné
(„dangerous“), ako je definované v smernici DSD. Ďalšie informácie k tejto téme sú
uvedené v oddiele 21 tohto usmerňovacieho dokumentu.

4.3

Označovanie

V nariadení CLP sa uplatňuje použitie výstražných upozornení, bezpečnostných upozornení
a piktogramov podľa GHS OSN. Nariadenie CLP obsahuje aj použitie dvoch výstražných
slov podľa GHS OSN „Nebezpečenstvo“ a „Pozor“ na označenie závažnosti nebezpečnosti
(pozri oddiel 12tohto usmerňovacieho dokumentu).

4.4

Harmonizovaná klasifikácia

Okrem samoklasifikácie, keď výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia musia sami
identifikovať nebezpečnosti a klasifikovať látky a zmesi, nariadenie CLP zahŕňa tiež
ustanovenia o harmonizovanej klasifikácii látok, ktorá sa má aplikovať priamo (pozri
oddiely 6 a 25 tohto usmerňovacieho dokumentu). Návrhy na harmonizovanú klasifikáciu a
označovanie môžu predložiť buď príslušné orgány členských štátov, alebo v niektorých
prípadoch výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia (pozri oddiel 20 tohto
usmerňovacieho dokumentu). O takýchto návrhoch sa zvyčajne predpokladá, že súvisia s
látkami, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (t. j. látky CMR)
a respiračných senzibilizátorov Návrhy na harmonizovanú klasifikáciu, ktoré sa týkajú
iných vlastností látok, môžu byť predložené aj agentúre, ak je predložené odôvodnenie
preukazujúce potrebu harmonizovanej klasifikácie a označovania na úrovni EÚ (článok 36
ods. 3 nariadenia CLP)13.
Harmonizované klasifikácie pre látky uvedené v prílohe I k smernici DSD sa previedli do
klasifikácií podľa nariadenia CLP. Všetky harmonizované klasifikácie, t. j. staré klasifikácie,
ktoré vychádzajú zo smernice DSD a nové klasifikácie, ktoré boli dohodnuté v zmysle
nariadenia CLP; sa nachádzajú v tabuľke 3 časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP.

Upozorňujeme, že látky, ktoré sú účinnými látkami v zmysle nariadenia o biocídnych látkach a nariadenia
o prípravkoch na ochranu rastlín, zvyčajne podliehajú harmonizovanej klasifikácii a označovaniu (pozri oddiely 21
a 23 tohto usmerňovacieho dokumentu).
13
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Výrazy použité na klasifikáciu a označovanie

Tabuľka 7 obsahuje hlavné výrazy z nariadenia CLP (pozri tiež slovník pojmov v prílohe 1
k usmerňovaciemu dokumentu).
Tabuľka 7 Hlavné výrazy použité v nariadení CLP
Výrazy v CLP

Nebezpečný

Látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá týkajúce sa fyzikálnej

(„hazardous“)

nebezpečnosti, nebezpečnosti pre zdravie alebo pre životné
prostredie uvedené v prílohe I k nariadeniu CLP, je nebezpečná
(článok 3 nariadenia CLP).

Trieda

Povaha / závažnosť fyzikálnej nebezpečnosti, nebezpečnosti pre

nebezpečnosti/kategó

zdravie alebo pre životné prostredie (článok 2 ods. 1 a článok 2

ria nebezpečnosti

ods. 2 nariadenia CLP).

Výstražné

Výstražné upozornenia opisujú povahu nebezpečnosti látky alebo

upozornenie

zmesi vrátane stupňa nebezpečnosti, keď je to vhodné (článok 2
ods. 5 nariadenia CLP).
Napríklad H315: Dráždi kožu.

Zmes/zmesi

Zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok (článok 2
ods. 8 nariadenia CLP). Definícia zmesi podľa nariadenia CLP (a
nariadenia REACH) sa trochu odlišuje od definície podľa GHS OSN,
ktorá sa môže použiť aj mimo EÚ.

Piktogram

Grafická prezentácia, ktorá obsahuje určitý symbol a iné grafické
prvky, napríklad ohraničenie, vzor pozadia alebo farbu, ktoré majú
vyjadrovať osobitné informácie o príslušnej nebezpečnosti (článok 2
ods. 3 nariadenia CLP).
Napríklad tento piktogram označuje oxidujúcu látku alebo zmes:
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Bezpečnostné

Opis opatrenia alebo opatrení odporúčaných na minimalizovanie

upozornenie

alebo prevenciu nepriaznivých účinkov vyplývajúcich z expozície
nebezpečnej látke alebo zmesi pri jej použití (článok 2 ods. 6
nariadenia CLP).
Napríklad P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

Výstražné slovo

Slová „Nebezpečenstvo“ alebo „Pozor“ sú použité na označenie
závažnosti nebezpečnosti (článok 2 ods. 4 nariadenia).

Látka (látky)

Chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané
akýmkoľvek výrobným postupom vrátane všetkých prísad
potrebných na udržanie ich stability a všetkých identifikovaných
nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ktorá však nezahŕňa
žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability
látky alebo zmeny jej zloženia (článok 2 ods. 7 nariadenia CLP).

Dodávateľ

Každý výrobca, dovozca, následný užívateľ alebo distribútor,
ktorý uvádza na trh látku ako takú alebo látku v zmesi alebo zmes
(článok 2 ods. 26 nariadenia CLP). Pozri tiež oddiel 2 tohto
usmerňovacieho dokumentu.
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6. Všeobecné aspekty klasifikácie
6.1

Klasifikácia

Povinnosť klasifikovať vychádza z dvoch právnych predpisov, z nariadenia CLP a nariadenia
REACH:


Klasifikácia na základe nariadenia CLP (článok 4 ods. 1 nariadenia CLP):
Ak ste výrobca, dovozca alebo následný užívateľ chemických látok alebo zmesí, ktoré
majú byť uvedené na trh, musíte klasifikovať tieto látky alebo zmesi pred ich
uvedením na trh bez ohľadu na množstvo, ktoré bolo vyrobené, dovezené alebo
uvedené na trh. Upozorňujeme, že táto povinnosť zahŕňa tiež určité výbušné výrobky
(pozri oddiel 2.1 prílohy I k nariadeniu CLP).



Klasifikácia na základe nariadenia REACH (článok 4 ods. 2 nariadenia CLP):
Ak ste výrobca alebo dovozca, musíte klasifikovať aj látky, ktoré neuvádzate na trh,
ak podliehajú registrácii alebo oznamovaniu v súlade s článkami 6, 9, 17 alebo 18
nariadenia REACH. To zahŕňa klasifikáciu monomérov, medziproduktov izolovaných
na mieste, prepravovaných medziproduktov, ako aj látok použitých na technologicky
orientovaný výskum a vývoj (PPORD).

Ak ste výrobca alebo dovozca výrobku, musíte klasifikovať látky obsiahnuté vo výrobku,
keď ide o registráciu alebo oznámenie podľa článku 7 a 9 nariadenia REACH, a takéto látky
ešte neboli na toto použitie zaregistrované. To zahŕňa klasifikáciu tých látok vo výrobkoch,
ktoré sa používajú na účely PPORD.
Triedy nebezpečnosti pre klasifikáciu sú uvedené v častiach 2 až 5 prílohy I k nariadeniu
CLP.
Upozorňujeme, že:


výrobca výrobku, ktorý spĺňa definíciu výbušného výrobku, ako sa uvádza v oddiele
2.1 prílohy I k nariadeniu CLP, má povinnosť klasifikovať, označovať a baliť tieto
výrobky podľa nariadenia CLP pred ich uvedením na trh (článok 4 ods. 8 nariadenia
CLP),



distribútor (vrátane maloobchodného predajcu) môže prevziať klasifikáciu látky
alebo zmesi, ktorú v súlade s hlavou II nariadenia CLP odvodil iný účastník
dodávateľského reťazca, napríklad z KBÚ (článok 4 ods. 5 nariadenia CLP).
Distribútor však musí zabezpečiť, aby každé označenie a balenie látky alebo zmesi
bolo v súlade s hlavami III a IV nariadenia CLP (článok 4 ods. 4 nariadenia CLP), a



následný užívateľ (vrátane formulátora zmesí alebo opätovného dovozcu látok
alebo zmesí) môže prevziať klasifikáciu látky alebo zmesi, ktorú v súlade s hlavou II
nariadenia CLP odvodil niektorý z účastníkov dodávateľského reťazca, napríklad z
KBÚ, ak nezmení zloženie látky alebo zmesi (článok 4 ods. 6 nariadenia CLP).
Následný užívateľ musí tiež zabezpečiť, aby každé opätovné označenie a opätovné
zabalenie látky alebo zmesi bolo v súlade s hlavami III a IV nariadenia CLP (článok
4 ods. 4 nariadenia CLP).
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Klasifikácie všetkých látok oznámených podľa nariadenia CLP alebo
zaregistrovaných podľa nariadenia REACH sú uvedené v zozname
klasifikácie a označovania (C&L), ktorý zostavila agentúra (článok 42
nariadenia CLP). Tento zoznam udáva, či je klasifikácia harmonizovaná,
alebo či ju schválili dvaja alebo viacerí oznamovatelia alebo registrujúci.

Výrobcovia výrobkov musia agentúre poskytnúť informácie o látkach
obsiahnutých vo výrobkoch, ak sú to látky vzbudzujúce veľmi veľké
obavy (SVHC), sú prítomné v týchto výrobkoch v množstve vyššom ako
jedna tona na výrobcu alebo dovozcu ročne a sú obsiahnuté vo
výrobkoch v koncentrácii nad 0,1 % (w/w) (článok 7 ods. 2 nariadenia
REACH). Informácie, ktoré majú byť poskytnuté, zahŕňajú tiež použitie
(použitia) látky (látok) vo výrobkoch a použitie (použitia) výrobkov
(článok 7 ods. 4 nariadenia REACH).

6.2

Samoklasifikácia a harmonizovaná klasifikácia

Nariadenie CLP zahŕňa ustanovenia pre dva typy klasifikácie: samoklasifikáciu a
harmonizovanú klasifikáciu, ktoré sú stručne opísané v ďalšom texte.
Samoklasifikácia: rozhodnutie o klasifikácii konkrétnej nebezpečnosti a označení látky
alebo zmesi je prevzaté výrobcom, dovozcom alebo následným užívateľom tejto látky
alebo zmesi, alebo prípadne tými výrobcami výrobkov, ktorí majú povinnosť klasifikovať
(pozri tabuľku 5 v oddiele 2 tohto usmerňovacieho dokumentu).
Požiadavka samoklasifikovania je stanovená v nariadení CLP. Podľa nariadenia CLP všetky
látky, ktoré nemajú harmonizovanú klasifikáciu nebezpečnosti (pozri ďalej) alebo pri
ktorých harmonizovaná klasifikácia zahŕňa len vybrané triedy alebo členenia
nebezpečnosti, musia byť samoklasifikované:


výrobcami látok,



dovozcami látok alebo zmesí,



výrobcami alebo dovozcami výbušných výrobkov alebo výrobkov, ktoré treba podľa
nariadenia REACH registrovať alebo oznámiť, a



následnými užívateľmi vrátane formulátorov (vyrábajúcich zmesi).

Zmesi musia byť vždy samoklasifikované následnými užívateľmi 14 alebo dovozcami týchto
zmesí.

Ako už bolo uvedené, následní užívatelia môžu tiež prevziať klasifikáciu, ktorú odvodil iný účastník
dodávateľského reťazca, ak nezmenia zloženie látky alebo zmesi.
14
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Harmonizovaná klasifikácia: rozhodnutie o klasifikácii pre konkrétnu nebezpečnosť
látky je prijímané na úrovni EÚ (pozri tiež oddiel 20 tohto usmerňovacieho dokumentu).
Harmonizované klasifikácie látok sú uvedené v tabuľke 3 časti 3 prílohy VI k nariadeniu
CLP. Harmonizovaná klasifikácia sa vzťahuje len na látky.
Použitie harmonizovanej klasifikácie a označovania látky (keď existuje) je povinné. Musia
ju používať všetci dodávatelia rovnakej látky, t. j. výrobcovia látok, dovozcovia látok ako
takých alebo látok v zmesiach, výrobcovia alebo dovozcovia výbušných výrobkov alebo
výrobkov, ktoré treba podľa nariadenia REACH registrovať alebo oznámiť, následní
užívatelia vrátane formulátorov (vyrábajúcich zmesi) a distribútorov.
Harmonizovaná klasifikácia a označovanie podľa smernice DSD zvyčajne zohľadňovali
všetky kategórie nebezpečenstva. Podľa nariadenia CLP sa harmonizácia klasifikácie
vzťahuje hlavne na vlastnosti CMR a respiračnú senzibilizáciu. Okrem toho sa harmonizácia
klasifikácie pre iné vlastnosti vykonáva v závislosti od prípadu. To znamená, že pre tie
parametre, ktoré nie sú pokryté harmonizovanou klasifikáciou, výrobca, dovozca alebo
následný užívateľ musí vykonať samoklasifikáciu. Látky regulované podľa nariadenia BPR
alebo podľa nariadenia PPPR zvyčajne podliehajú harmonizovanej klasifikácii a označovaniu
pre všetky nebezpečné vlastnosti (článok 36 ods. 2 nariadenia CLP). Ďalšie informácie sú
uvedené v oddieloch 20a 22tohto usmerňovacieho dokumentu.
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Použitie harmonizovaných klasifikácií
Základné informácie

S cieľom plne zohľadniť prácu a skúsenosti nazhromaždené v rámci smernice DSD boli
všetky harmonizované klasifikácie, ako aj väčšina špecifických koncentračných limitov
látok uvedených v prílohe I k smernici DSD, transformované na harmonizované klasifikácie
CLP a prevedené do časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP.
Pri príprave tabuľky 3 časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP klasifikácia podľa kritérií smernice
DSD niekedy nezodpovedala úplne klasifikácii podľa kritérií nariadenia CLP, najmä pokiaľ
ide o fyzikálnu nebezpečnosť, akútnu toxicitu a toxicitu pre špecifický cieľový orgán (STOT)
po opakovanej expozícii. Pokiaľ ide o fyzikálnu nebezpečnosť, „prevody“ uvedené v tabuľke
sú založené na opätovnom posúdení dostupných údajov. Pokiaľ ide o príslušnú
nebezpečnosť pre zdravie, pre látky bola poskytnutá minimálna klasifikácia podľa
nariadenia CLP. Výrobcovia a dovozcovia by mali používať túto klasifikáciu, ale musia
klasifikovať v závažnejšej kategórii nebezpečnosti v prípade, že majú ďalšie informácie,
z ktorých vyplýva, že je to vhodnejšie. Situácie, v ktorých sa musia použiť iné klasifikácie
než minimálne klasifikácie, sú uvedené v bode 1.2.1 časti 1 prílohy VI k nariadeniu CLP.
Tabuľka 3 časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP sa priebežne aktualizuje vždy, keď Európska
komisia (EK) rozhodne o ďalších harmonizovaných klasifikáciách. Aktualizácie sú
publikované ako prispôsobenia nariadenia CLP technickému a vedeckému pokroku (ATP)
15
.

7.2

Ako používať harmonizované klasifikácie

Ako sa uvádza v oddiele 6.2 tohto usmerňovacieho dokumentu, použitie harmonizovanej
klasifikácie a označenia látky (keď existuje) je povinné. Pre tie sledované parametre, ktoré
nie sú zahrnuté do harmonizovanej klasifikácie, musí výrobca, dovozca alebo následný
užívateľ vykonať samoklasifikáciu.
Harmonizovaná klasifikácia môže zahŕňať špecifický koncentračný limit (SCL), násobiaci
koeficient (M-koeficient) alebo odhad akútnej toxicity (ATE). Hodnoty SCL môžu byť nižšie
alebo vyššie ako generické koncentračné limity definované v prílohe I k nariadeniu CLP a
sú uvedené v tabuľke 3 časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP. Látkam s harmonizovanou
klasifikáciou pre vodné prostredie mohol byť priradený M-koeficient, ktorý zodpovedá
SCL stanovenému pre iné triedy nebezpečnosti (pozri tiež oddiel 1.5 Usmernenia
o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP). Látkam s harmonizovanou klasifikáciou pre akútnu
toxicitu mohol byť priradený odhad akútnej toxicity (ATE), ktorý sa používa na určenie
klasifikácie zmesí, ktoré ich obsahujú. Hodnoty SCL, M-koeficienty a ATE sú uvedené v
tabuľke 3 časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP v rovnakom stĺpci. Keď sa v tomto stĺpci
objaví hviezdička (*), znamená to, že nebolo možné previesť príslušný koncentračný limit
z prílohy I k smernici DSD do prílohy VI k nariadeniu CLP, napr. v prípadoch minimálnej
klasifikácie podľa nariadenia CLP. Minimálna klasifikácia pre kategóriu je v zázname
v tabuľke 3 časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP označená hviezdičkou (*).
Ak používate látku v zmesi, pri klasifikácii vašej zmesi by ste mali vziať do úvahy všetky
hodnoty SCL, M-koeficienty a/alebo hodnoty ATE priradené k záznamu tejto látky. Keď nie
je v časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP uvedený M-koeficient pre látky klasifikované ako
Ďalšie informácie a zoznam uverejnených ATP sú uvedené na stránke venovanej CLP v rámci webovej lokality
agentúry ECHA: https://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation.
15
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nebezpečné pre vodné prostredie, kategória akútnej nebezpečnosti 1 alebo kategória
chronickej nebezpečnosti 1, musíte M-koeficient stanoviť. Keď je zmes zahŕňajúca látku
klasifikovaná metódou sumácie, musí sa použiť tento M-koeficient. Keď pri klasifikácii
zmesi z hľadiska akútnej toxicity uplatňujete harmonizovaný odhad akútnej toxicity (ATE),
musí sa použiť súčtový vzorec podľa oddielu 3.1.3.6 prílohy I k nariadeniu CLP. Ak pre
akútnu toxicitu chýbajú harmonizované údaje ATE, správna hodnota sa musí stanoviť na
základe dostupných údajov.
Mali by ste v plnej miere zohľadniť aj vplyv akýchkoľvek osobitných pokynov uvedených v
stĺpci Poznámky v tabuľke 3 časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP.
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8. Použitie prílohy VII na prevod klasifikácie zo smerníc
DSD/DPD na nariadenie CLP
Účelom prílohy VII k nariadeniu CLP je poskytnúť prevodnú tabuľku pre výrobcov,
dovozcov a následných užívateľov na prevod klasifikácií podľa smernice DSD alebo
DPD, ktoré už boli predtým odvodené, do klasifikácií podľa nariadenia CLP. Prevodnú
tabuľku bolo vhodné použiť vtedy, keďokrem klasifikácie podľa smernice DSD alebo DPD
neboli k dispozícii žiadne ďalšie údaje pre látku alebo zmes a pre uvažovanú triedu
nebezpečnosti (pozri tiež oddiel 1.7 Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP).
Prevodná tabuľka zahŕňa tie nebezpečnosti, pre ktoré existuje odôvodnená korelácia medzi
klasifikáciou podľa smernice DSD/DPD a klasifikáciou podľa nariadenia CLP. Keď nie je k
dispozícii žiadna zodpovedajúca klasifikácia podľa nariadenia CLP, budete musieť posúdiť
tieto vlastnosti sami pomocou kritérií uvedených v prílohe I k nariadeniu CLP.
Nedostatočná korelácia môže nastať napríklad v týchto situáciách:


v prípade horľavých tuhých látok nie je možné transponovať kritériá smernice
DSD do nariadenia CLP. Prevod preto nie je možný;



v prípade akútnej toxicity sa klasifikačné pásma týchto dvoch systémov
prekrývajú a kým nie sú k dispozícii údaje, môže sa použiť minimálna klasifikácia
s použitím prevodnej tabuľky. Musíte to však pozorne preskúmať v prípade, že
máte údaje, ktoré umožňujú presnejšie klasifikovať látku alebo zmes.

Na použitie tabuľky sa vzťahuje viacero obmedzení. Pre zmesi pôvodne klasifikované na
základe výsledkov testov sa môže použiť tabuľka ako pre látky. V prípade zmesí, ktoré boli
pôvodne klasifikované na základe koncentračných limitov podľa smernice DPD alebo
konvenčnej metódy výpočtu podľa smernice DPD, však treba vziať do úvahy len
predpokladaný výsledok prevodu podľa nariadenia CLP ako ukazovateľ možnej klasifikácie
vzhľadom na rozdiely v koncentračných limitoch a metódach výpočtu. V konkrétnom
prípade „bez klasifikácie“ podľa smernice DPD sa tabuľka nemá použiť, pretože nie je
k dispozícii odôvodnený ukazovateľ potenciálneho výsledku prevodu.
Z uvedených dôvodov už nie je použitie tabuľky považované za relevantné. Ak však
uvažujete jej ďalšom používaní, upozorňujeme, že vždy keď máte údaje o zmesi alebo
látkach v zmesi, napr. z kariet bezpečnostných údajov, ktoré ste dostali, hodnotenie a
klasifikácia sa musia uskutočniť v súlade s článkami 9 až 13 nariadenia CLP (a v súlade s
úvodom k prílohe VII k nariadeniu CLP).
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9. Zdroje informácií
9.1

Kde nájsť informácie?

Aby ste vašu látku alebo zmes mohli klasifikovať a označovať, budete musieť zhromaždiť
informácie o jej vlastnostiach. Tento oddiel poskytuje usmernenie, kde možno takéto
informácie nájsť (ďalšie zdroje užitočných informácií sú uvedené v prílohe 2 k tomuto
usmerňovaciemu dokumentu).
Interné vyhľadávanie
V prípade, že musíte klasifikovať látku alebo zmes v súlade s jednou z úloh uvedených v
oddiele 2 tohto usmerňovacieho dokumentu, mali by ste si preveriť, aký typ informácií
alebo údajov už máte k dispozícii interne.
Dodávateľ
Relevantným zdrojom informácií je aktuálna KBÚ alebo iný formát bezpečnostných
informácií, ktoré ste dostali od vášho dodávateľa (dodávateľov) pre látku alebo zmes.
Nariadenie REACH (látky)
Môžete použiť informácie, ktoré ste vygenerovali na účely súladu s nariadením REACH,
alebo ktoré ste dostali prostredníctvom výmeny informácií (pozri tiež oddiel 24 tohto
usmerňovacieho dokumentu). V tejto situácii si môžete tiež pozrieť Usmernenie k
požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti, konkrétne kapitolu R.3,
v ktorej je podrobne opísané zhromažďovanie informácií (pozri tiež oddiel 25 tohto
usmerňovacieho dokumentu).
Môžete tiež získať a použiť informácie pre látky a zmesi posudzované v rámci iných
právnych predpisov EÚ, ako napr. predpisy upravujúce biocídne výrobky a prípravky na
ochranu rastlín. Keďže nariadenie REACH ukladá tiež povinnosť oznamovať informácie o
látkach a zmesiach proti smeru a v smere dodávateľského reťazca, mali by ste použiť
informácie uvedené v KBÚ alebo sa poradiť s dodávateľom/dodávateľmi vašich látok.
Príslušné verejné informácie o látkach, ktoré boli vyrobené v EÚ alebo dovezené do EÚ,
môžete tiež nájsť na webovej lokalite agentúry
(https://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals).
Zoznam klasifikácie a označovania (C&L)
Zoznam klasifikácie a označovania (zoznam C&L) na webovej stránke agentúry ECHA
obsahuje klasifikácie harmonizované na úrovni EÚ (tabuľka 3 časti 3 prílohy VI k
nariadeniu CLP) a klasifikácie látok poskytnuté výrobcami a dovozcami v oznámeniach
klasifikácie a označovania alebo v registračných dokumentáciách podľa nariadenia REACH.
Pre jednu látku môže existovať viac klasifikácií napríklad kvôli rôznemu zloženiu, forme
alebo fyzikálnemu stavu látky uvedenej na trh 16.

9.2

Iné zdroje informácií

Informácie o nebezpečných vlastnostiach látok sa môžu nachádzať v databázach, ktoré sú
dostupné na internete, alebo v odborných časopisoch. Hoci oddiel R.3.4 Usmernenia k
Upozorňujeme, že na zoznam C&L sa vzťahuje právne oznámenie agentúry ECHA https://echa.europa.eu/legalnotice.
16
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požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti v rámci webového sídla
agentúry ECHA uvádza niekoľko rozsiahlych dostupných databáz a databánk (niektoré sú
bezplatné, iné vyžadujú zaplatenie poplatku), malý prehľad takýchto zdrojov môžete nájsť
nižšie. Upozorňujeme, že nemusia predstavovať všetky dostupné zdroje; každá zmienka o
zdroji údajov neznamená schválenie jeho obsahu.
Zdroje informácií a údajov v rámci EÚ:


Databázy agentúry ECHA: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals



EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, pre účinné látky prípravkov na
ochranu rastlín): http://www.efsa.europa.eu/



Množstvo kritérií GHS OSN (podľa triedy nebezpečnosti), najmä tie, ktoré sa týkajú
fyzikálnej nebezpečnosti, sa už implementovalo prostredníctvom vzorových
predpisov OSN a súvisiacich právnych nástrojov (ADR, RID, ADN, kódex IMDG a
ICAO (pozri prílohu 1 k tomuto usmerňovaciemu dokumentu)), ktoré upravujú
prepravu nebezpečného tovaru. Ako jeden zo zdrojov informácií na klasifikáciu
a označovanie vašej látky môžete použiť klasifikáciu pre prepravu, ak nie je
uvedený v prílohe VI k nariadeniu CLP. Predtým, ako použijete klasifikáciu pre
prepravu, musíte vziať na vedomie, že:
-

klasifikácie pre prepravu nezahŕňajú všetky kategórie GHS pre fyzikálnu
nebezpečnosť, nebezpečnosť pre zdravie a pre životné prostredie, takže
neprítomnosť klasifikácie pre prepravu pre vašu látku neznamená, že by ste ju
nemali klasifikovať podľa nariadenia CLP. Pokiaľ ide o fyzikálnu nebezpečnosť,
znamená to, že možno budete musieť testovať, aby ste poskytli údaje, ktoré sú
potrebné na jednoznačnú klasifikáciu v súlade s nariadením CLP;

-

podľa právnych predpisov pre prepravu sú niekedy so záznamami v zozname
nebezpečných tovarov (ADR, časť 3) spojené osobitné ustanovenia, ktoré musia
byť splnené, aby sa umožnila ich klasifikácia v príslušnej triede pre prepravu. V
týchto prípadoch by mohla byť klasifikácia na účely dodávky a použitia odlišná.
Okrem toho jedna látka môže mať dva rôzne záznamy s dvomi rôznymi
klasifikáciami, pričom jedna z klasifikácií súvisí s jedným alebo viacerými
osobitnými ustanoveniami; a

-

klasifikácia pre prepravu môže byť založená na inom súbore informácií ako v
súčasnosti vyžaduje nariadenie CLP na odvodenie klasifikácie v súlade s
nariadením CLP.

Vybrané zdroje mimo EÚ sú uvedené ďalej v druhom zozname. Upozorňujeme, že tento
zoznam slúži len ako informácia; uvedenie zdroja údajov neznamená schválenie jeho
obsahu:


Portál ECHEM od OECD:
http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en;



Webová stránka RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances = register
toxických účinkov chemických látok) dostupný od NIOSH (Americký národný
inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci):
https://www.cdc.gov/niosh/rtecs/;



Webová stránka Agentúry USA pre ochranu životného prostredia (US EPA):
https://www.epa.gov/;



Integrovaný informačný systém o rizikách (IRIS) dostupný z webovej stránky
agentúry US EPA: https://www.epa.gov/iris;
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Webová stránka Správy USA pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA):
https://www.osha.gov/;



Webová stránka Národného systému oznamovania a hodnotenia priemyselných
chemikálií Austrálie (NICNAS): https://www.nicnas.gov.au/;



Webová stránka siete toxikologických údajov (Toxicology Data Network (TOXNET)),
ktorá obsahuje napr. Databázu literatúry v oblasti toxikológie (Toxicology Literature
Online (Toxline)) a Databanku nebezpečných látok (Hazardous Substances Data
Bank (HSDB)): https://toxnet.nlm.nih.gov/;



Webová stránka Medzinárodného programu pre chemickú bezpečnosť (IPCS):
http://www.inchem.org/; a



odborná literatúra: portál PubMed od Národnej lekárskej knižnice USA na
vyhľadávanie stoviek príslušných časopisov, pričom mnohé sú k dispozícii bezplatne
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/.

9.3

Testovanie

Po preskúmaní všetkých dostupných príslušných zdrojov informácií možno budete musieť
zvážiť testovanie (pozri oddiel 10 tohto usmerňovacieho dokumentu).
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10. Úloha testovania podľa nariadenia CLP
10.1

Úloha testovania

Nariadenie CLP vyžaduje, aby výrobca, dovozca alebo následný užívateľ zhromaždil
príslušné a dostupné informácie o všetkých nebezpečných vlastnostiach látky alebo zmesi.
Tieto informácie sa musia dôsledne posúdiť, aby sa mohlo rozhodnúť o tom, či látka alebo
zmes má byť klasifikovaná.
Pokiaľ ide o fyzikálnu nebezpečnosť, ste povinný vytvárať nové informácie na účely
klasifikácie a označovania okrem prípadov, ak už sú k dispozícii primerané a spoľahlivé
informácie. Povinnosť testovať sa však nevzťahuje na nebezpečnosť pre zdravie a pre
životné prostredie (pozri tiež ďalej).
Ak sú vygenerované nové údaje, musia byť splnené určité podmienky kvality na
zabezpečenie, že klasifikácia založená na nich je spoľahlivá. Testy sa majú vykonať na
látke alebo zmesi vo forme (formách) alebo fyzikálnom stave (stavoch), v ktorom je
uvedená na trh a v ktorom bude použitá podľa odôvodneného očakávania (pozri tiež oddiel
1.2 Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP).

10.2

Testovanie fyzikálnej nebezpečnosti

Fyzikálna nebezpečnosť látok a zmesí má byť stanovená prostredníctvom testovania na
základe metód alebo noriem uvedených v časti 2 prílohy I k nariadeniu CLP. Tieto sa
nachádzajú napríklad v príručke testov a kritérií OSN, ktorá uvádza testovacie metódy a
postupy, ktoré sa za normálnych okolností používajú na klasifikáciu látok a zmesí pre
prepravu. Príručka je k dispozícii na adrese
http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html. Výsledky testov, ktoré
sú k dispozícii a boli získané na základe iných metód alebo noriem, sa môžu naďalej
používať, ak sú primerané z hľadiska účelu stanovenia nebezpečnosti. Aby mohol byť
vyvodený záver o primeranosti údajov, vy alebo príslušný odborník musíte zistiť, či je
dokumentácia dostatočná na posúdenie vhodnosti použitého testu a či bol test vykonaný
na prijateľnej úrovni zabezpečenia kvality.
V prípade, že musíte vykonať nové testy, upozorňujeme, že najneskôr 17 od 1. januára
2014 sa musí vykonať nové testovanie v súlade s uznávaným systémom kvality alebo v
laboratóriách, ktoré zodpovedajú príslušnej uznávanej norme, ako je EN ISO/IEC 17025 18.
Ďalšie usmernenie je uvedené v časti 2 Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP.

10.3

Testovanie nebezpečnosti pre zdravie a nebezpečnosti pre
životné prostredie

V súvislosti s nebezpečnosťou pre zdravie alebo pre životné prostredie vám nariadenie CLP
umožňuje uskutočniť nové testovanie len v prípade, ak ste vyčerpali všetky ostatné
spôsoby generovania informácií vrátane použitia pravidiel uvedených v oddiele 1 prílohy XI
k nariadeniu REACH (článok 8 nariadenia CLP). Tieto pravidlá sa týkajú použitia
existujúcich údajov, použitia údajov z testov, ktoré sa neuskutočnili podľa zásad správnej
laboratórnej praxe, použitia historických údajov od ľudí, použitia váhy dôkazov a použitia
modelov (kvantitatívnych) vzťahov štruktúry a aktivity ((Q)SAR), in-vitro metód a
krížového prístupu. Odborný posudok sa má použiť, aby mohli byť aplikované kritériá
17

Článok 8 ods. 5 nariadenia CLP.

18

EN ISO/IEC 17025 - všeobecné požiadavky pre spôsobilosť laboratórií na testovanie a kalibráciu.
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nariadenia CLP, napríklad na hodnotenie dostupných testovacích údajov, ktoré sa nemôžu
priamo porovnať s kritériami, alebo na využitie dostupných údajov o zmesiach podobných
zmesi, ktorá má byť klasifikovaná (článok 9 nariadenia CLP). Testovanie na zvieratách sa
môže uskutočniť len v prípade, že nie sú k dispozícii žiadne iné alternatívy, ktoré poskytujú
primeranú spoľahlivosť a kvalitu údajov (článok 7 nariadenia CLP). Nové testovanie, ktoré
nezahŕňa zvieratá, sa môže vykonať v prípade, že to zaručí presnejšiu klasifikáciu, napr.
testovanie transformácie/rozpúšťania pre klasifikáciu nebezpečnosti kovov a mierne
rozpustných kovových zlúčenín pre vodné prostredie. Testovanie na ľuďoch na účely
nariadenia CLP nie je povolené. Môžu sa však použiť údaje získané z klinických alebo
epidemiologických štúdií alebo vedecky platných prípadových štúdií (článok 7 nariadenia
CLP). Testovanie na nehumánnych primátoch je zakázané (článok 7 nariadenia CLP).
Každé nové testovanie sa musí vykonať v súlade s testovacími metódami uvedenými v
nariadení (ES) č. 440/2008, ktorým sa stanovujú testovacie metódy na účely nariadenia
REACH; alebo testovanie môže byť založené na odôvodnených vedeckých princípoch, ktoré
sú medzinárodne uznávané, alebo na medzinárodne schválených metódach.
Testovanie na látke alebo zmesi sa musí vykonať vo forme (formách) alebo fyzikálnom
stave (stavoch), v ktorom je uvedená na trh a v ktorom bude použitá podľa odôvodneného
očakávania (ďalšie usmernenie je uvedené v oddiele 1.2 Usmernenia o uplatňovaní kritérií
nariadenia CLP). Nové testovanie zahŕňajúce zvieratá sa okrem toho musí vykonať v
súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe a musí rešpektovať pravidlá smernice
2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Za normálnych okolností
bude potrebné, aby ste takéto testovanie zadali externým dodávateľom.
V prípade zmesí platia rovnaké pravidlá ako pre látky – keď už sú k dispozícii údaje o
zmesi ako celku, majú sa vziať do úvahy predovšetkým tieto údaje. V súvislosti s
vlastnosťami CMR však klasifikácia musí zvyčajne vychádzať z klasifikácie zložiek
s použitím príslušných koncentračných prahových hodnôt. Len vo výnimočných prípadoch
môžete použiť dostupné testovacie údaje o zmesi samotnej, t. j. keď naznačujú vlastnosti
CMR, ktoré neboli identifikované z jednotlivých zložiek v zmesi (článok 6 ods. 3 nariadenia
CLP). Klasifikácia zmesí z hľadiska nebezpečnosti pre vodné prostredie, ktorá berie do
úvahy biodegradáciu a bioakumuláciu, musí byť založená na vlastnostiach zložiek (článok 6
ods. 4 nariadenia CLP). V prípade zliatin však môžu existovať výnimky z tohto pravidla
(pozri prílohu IV k Usmerneniu o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP).
Ďalšie informácie týkajúce sa individuálnych nebezpečností sú uvedené v oddieloch 2 až 4
Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP.

Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP
Verzia 3.0 – január 2019

43

11.

Klasifikácia látok a zmesí

11.1

Základné kroky

Klasifikácia látok a zmesí sa skladá z piatich základných krokov uvedených na obrázku 1:

Krok 1:

Zhromaždite všetky dostupné informácie

Krok 2:
Overte, či sú informácie primerané a spoľahlivé

Krok 3:
Posúďte dostupné informácie podľa klasifikačných kritérií

Krok 4:
Rozhodnite o vhodnej klasifikácii

Krok 5:
V prípade potreby klasifikáciu revidujte

Obrázok 1 Päť základných krokov pri klasifikácii látok a zmesí
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11.2

Krok 1: Zhromaždite dostupné informácie

Pre každú z vašich látok alebo zmesí musíte zhromaždiť príslušné a spoľahlivé informácie
na stanovenie klasifikácie. Tieto informácie môžu zahŕňať:


výsledky testov vykonaných v súlade s nariadením o testovacích metódach (ES)
č. 440/2008 (článok 5 ods. 1 písm. a) nariadenia CLP);



výsledky testovania vykonaného podľa spoľahlivých vedeckých zásad, ktoré sú
medzinárodne uznávané, alebo podľa metód schválených na základe
medzinárodných postupov (článok 5 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 3 nariadenia
CLP). Patria sem výsledky testovania na základe metód alebo noriem stanovených
v odporúčaniach OSN pre prepravu nebezpečných vecí, v Príručke testov a kritérií,
ktoré sa uvádzajú v časti 2 prílohy I k nariadeniu CLP;



výsledky použitia metód bez testovania na látkach, ako sú modely (Q)SAR, krížový
prístup, kategorický prístup (článok 5 ods. 1 písm. c) nariadenia CLP) a oddiel 1
prílohy XI k nariadeniu REACH) a



skúsenosti u ľudí pre všetky typy nebezpečnosti vrátane epidemiologických údajov,
údajov z databáz o nehodách a údajov o účinkoch pri práci (článok 5 ods. 1 písm.
b) nariadenia CLP);



akékoľvek nové vedecké informácie (článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia CLP); a



akékoľvek iné informácie získané v rámci medzinárodne uznávaných chemických
programov (článok 5 ods. 1 písm. e) nariadenia CLP).

Zoznam zdrojov informácií je uvedený v oddiele 9 a v prílohe 2 k tomuto usmerňovaciemu
dokumentu. Upozorňujeme, že keď má látka harmonizovanú klasifikáciu a súvisiaci
záznam v tabuľke 3 časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP, nemusíte zhromažďovať dostupné
informácie týkajúce sa tejto konkrétnej nebezpečnosti (bez toho, aby tým bolo dotknuté
ustanovenie článku 37 ods. 6 nariadenia CLP). Skôr ako začnete zhromažďovať informácie,
musíte skontrolovať prílohu VI.

V zmysle nariadenia REACH majú registrujúci v prípade tej istej látky
povinnosť spoločne predložiť údaje, vrátane údajov na účely klasifikácie a
označovania s obmedzenými výnimkami (článok 11 ods. 1 a 3 nariadenia
REACH). Pri žiadosti o prístup k testovacím údajom je potrebné
postupovať podľa nariadenia REACH (články 26 a 27 nariadenia REACH).

Pri klasifikácii zmesi by sa mali primárne použiť dostupné údaje o zmesi ako celku na
základe viacúrovňového prístupu, okrem vlastností CMR a vlastností biodegradácie a
bioakumulácie. Ak nie sú k dispozícii žiadne údaje o zmesi, môžu sa použiť ďalšie prístupy
ku klasifikácii zmesí. Napríklad môžete použiť tzv. princípy extrapolácie pre určité
nebezpečnosti pre zdravie a pre životné prostredie s použitím údajov o podobných
testovaných zmesiach a informácie o jednotlivých látkach s nebezpečnými zložkami (pozri
tiež oddiel 11.7 tohto usmerňovacieho dokumentu). Ak nemôžete použiť dostupné údaje z
testov o zmesi ako celku, pre klasifikáciu zmesi budú zásadné dostatočné informácie o
zložkách zmesi.
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Vo všeobecnosti vám odporúčame, aby ste sa pokúsili získať jasný obraz o látkach a
zmesiach, ktoré sú vám dodávané, najmä keď formulujete zmesi sami. Základné
informácie o látkach budú zahŕňať identitu látky, jej klasifikáciu a koncentráciu v zmesi,
prípadne podrobné informácie o všetkých nečistotách a prísadách (vrátane ich identity,
klasifikácie a koncentrácie). Užitočným zdrojom takýchto informácií bude karta
bezpečnostných údajov od dodávateľa látky.
Keď používate zložku, ktorá je dodávaná ako zmes, musíte v čo najväčšom možnom
rozsahu vedieť, z akých látok sa zmes skladá, aké sú ich koncentrácie a klasifikácie (pozri
tiež oddiel 1.6.4 Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP). Takéto údaje o zložení
môžu byť k dispozícii v KBÚ pre zmes, ale na získanie ďalších informácií bude možno
potrebný ďalší dialóg s dodávateľom.

11.3

Krok 2: Overte, či sú informácie primerané a spoľahlivé

Musíte zvážiť, či máte odborné znalosti na posúdenie primeranosti a platnosti19 získaných
informácií o nebezpečnosti. Ak ich nemáte, mali by ste sa poradiť s odborníkom. Vy alebo
príslušný odborník musíte preskúmať informácie, ktoré ste zhromaždili, aby ste zistili, či sú
primerané a spoľahlivé na účel klasifikácie.
Informácie by sa mali týkať foriem alebo fyzikálnych stavov, v akých sa látka alebo zmes
používa alebo uvádza na trh a v akých sa opodstatnene dá očakávať, že sa bude používať.
(článok 5 ods. 1 a článok 9 ods. 5 nariadenia CLP). Ďalšie usmernenie je uvedené v oddiele
1.2 Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP.

11.4

Krok 3: Vyhodnoďte informácie vo vzťahu ku kritériám
klasifikácie

Najprv musíte vy alebo príslušný odborník zistiť, či zhromaždené informácie odhaľujú
nebezpečnú vlastnosť.
Upozorňujeme, že v praxi sa fyzikálna nebezpečnosť látky alebo zmesi môže odlišovať
od nebezpečnosti preukázanej testovaním, napr. v prípade určitých zlúčenín na báze
dusičnanu amónneho (oxidujúce / výbušné vlastnosti) a určitých halogénovaných
uhľovodíkov (horľavé vlastnosti). Takéto skúsenosti sa musia vziať do úvahy na účely
klasifikácie (článok 12 písm. a) nariadenia CLP).

Najprv musíte vy alebo príslušný odborník zistiť, či zhromaždené informácie odhaľujú
nebezpečnú vlastnosť.
Potom musíte zistiť, či sú informácie priamo porovnateľné s príslušnými kritériami
nebezpečnosti. Tieto kroky musíte uskutočniť pre každú triedu nebezpečnosti definovanú
podľa nariadenia CLP, pre ktorú máte informácie.
Ak nemôžete priamo aplikovať kritériá klasifikácie triedy nebezpečnosti na informácie, ktoré
máte k dispozícii, bude potrebné určenie závažnosti dôkazov vyžadujúce odborný posudok.
(pozri oddiel 1.1.1 prílohy I k nariadeniu CLP a oddiel 1.2 prílohy XI k nariadeniu REACH).

Ďalšie informácie o hodnotení dostupných informácií sú uvedené v Usmernení k požiadavkám na informácie a k
hodnoteniu chemickej bezpečnosti, kapitola R.4.
19
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Určenie závažnosti dôkazov je založené na všetkých dostupných informáciách, ako sú
výsledky príslušných in-vitro testov, primerané testy na zvieratách, podobnosti s inými
látkami (zoskupovanie, krížový prístup) alebo zmesami (princípy extrapolácie),
kvantitatívne modely vzťahu štruktúry a aktivity ((Q) SAR) a skúsenosti u ľudí, ako sú údaje
z pracovísk a údaje z databáz o nehodách, epidemiologické a klinické štúdie a dobre
dokumentované prípadové hlásenia a pozorovania. Mimoriadnu pozornosť treba venovať
konzistentnosti informácií z každého zdroja, pozri tiež oddiel 1.1.1 časti 1 prílohy I k
nariadeniu CLP. To bude vyžadovať konzultáciu s odborníkom.
Ak informácie, ktoré máte k dispozícii, nie sú dostatočné na vyvodenie záveru o fyzikálnej
nebezpečnosti vašej látky alebo zmesi, potom musíte vykonať nové testy na stanovenie
fyzikálnej nebezpečnosti, ak sa to požaduje v časti 2 prílohy I k nariadeniu CLP. Na
stanovenie nebezpečnosti vašej látky pre zdravie a pre životné prostredie sa možno
rozhodnete, v rámci poslednej možnosti, vykonať nové testovanie, ak ste vyčerpali všetky
iné spôsoby získavania informácií (pozri tiež oddiel 10 tohto usmerňovacieho dokumentu).
Užitočné informácie o typoch nebezpečnosti sú uvedené v dokumente „Poznámky a tipy k
typom nebezpečnosti“, ktorý je k dispozícii na webovej stránke o klasifikácii zmesí na
adrese https://echa.europa.eu/support/mixture-classification/evaluate-informationagainst-classification-criteria.

11.5

Krok 4: Rozhodnite o príslušnej klasifikácii

Ak z hodnotenia informácií o nebezpečnosti vyplýva, že látka alebo zmes spĺňa kritériá
klasifikácie pre konkrétnu nebezpečnosť, potom musíte priradiť príslušnú klasifikáciu
(triedu a kategóriu nebezpečnosti) a príslušné prvky označovania pre etiketu a/alebo KBÚ,
t. j. výstražné slová, výstražné upozornenia, výstražné piktogramy a bezpečnostné
upozornenia (pozri tiež oddiely 12 a 15 tohto usmerňovacieho dokumentu). Tieto kroky
musíte uskutočniť pre každú triedu nebezpečnosti definovanú podľa nariadenia CLP,
pre ktorú máte informácie.
Pozri tiež oddiel 23 o povinnostiach podľa nariadenia REACH na základe klasifikácie.
Keď látka podlieha registrácii podľa nariadenia REACH v množstve
minimálne 10 ton ročne, musíte vykonať hodnotenie chemickej

bezpečnosti. Ak je látka klasifikovaná v jednej z
nasledujúcich tried nebezpečnosti definovaných v prílohe I k
nariadeniu CLP (článok 14 ods. 4 nariadenia REACH):






fyzikálna nebezpečnosť: 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy
A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie
1 a 2, 2.15 typy A až F,
nebezpečnosť pre zdravie: 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé
účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8
účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10,
nebezpečnosť pre životné prostredie: 4.1,
dodatočné triedy nebezpečnosti: 5.1,
potom musí hodnotenie chemickej bezpečnosti zahŕňať aj
kroky posúdenia expozície a charakteristiky rizika (článok
14 ods. 4 nariadenia REACH).

Pri priraďovaní klasifikácie látkam je možné, že budete musieť stanoviť takzvané
„špecifické koncentračné limity“ (SCL). SCL sú potrebné vtedy, keď z primeraných a
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spoľahlivých vedeckých informácií vyplýva, že akákoľvek nebezpečnosť spojená s látkou je
zjavná už vtedy, keď je prítomná v zmesi alebo inej látke (napr. ako nečistota)
pri koncentrácii nižšej ako sú koncentračné limity stanovené v prílohe I k nariadeniu CLP.
Za výnimočných okolností, keď nebezpečnosť látky nie je zjavná nad týmito prahovými
hodnotami, môžete stanoviť tiež vyššie špecifické koncentračné limity (článok 10
nariadenia CLP).
V prípade klasifikácie toxicity pre vodné prostredie v kategórii akútnej nebezpečnosti 1
alebo kategórii chronickej nebezpečnosti 1, musíte namiesto hodnôt SCL stanoviť takzvané
„M-koeficienty“ (násobiace koeficienty).
Ak pre akútnu toxicitu chýbajú harmonizované údaje ATE, správna hodnota sa musí
stanoviť na základe dostupných údajov.
Hodnoty SCL, M-koeficienty alebo hodnoty ATE pre harmonizované klasifikácie môže
stanoviť len výrobca, dovozca alebo následný užívateľ, keď sa v časti 3 prílohy VI k
nariadeniu CLP neuvádza SCL, M-koeficient ani ATE.
Ďalšie informácie o stanovení SCL a M-koeficientov sú uvedené v oddiele 1.5 Usmernenia o
uplatňovaní kritérií nariadenia CLP.

11.6

Krok 5: V prípade potreby klasifikáciu revidujte

Upozorňujeme, že klasifikácia sa možno bude musieť prehodnotiť z mnohých dôvodov
(pozri tiež webovú stránku o klasifikácii na adresehttps://echa.europa.eu/support/mixtureclassification/), napr.:
-

v prípade zmien v harmonizovanej klasifikácii látok v tabuľke 3 časti 3 prílohy VI
k nariadeniu CLP;

-

v prípade zmien v klasifikácii v KBÚ od vášho dodávateľa;

-

v prípade zmien v zmesi v dôsledku zmien v koncentrácii jednej alebo viacerých
nebezpečných zložiek, zmien v zložení alebo významných odchýlok medzi
jednotlivými šaržami;

-

ak sú k dispozícii nové informácie o vašej látke, napr. pri aktualizácii
registračnej dokumentácie podľa nariadenia REACH;

-

v prípade zmien v kritériách klasifikácie.

Musíte neustále sledovať jednak novovznikajúce informácie, ako aj legislatívne zmeny, aby
ste mohli upraviť klasifikáciu vašej látky alebo zmesi v súlade s výsledkami nového
hodnotenia, a takisto čo najskôr aktualizovať príslušné etikety, oznámenia a KBÚ.
Zmeny v harmonizovaných klasifikáciách alebo v kritériách nariadenia CLP
prostredníctvom prispôsobenia nariadenia CLP vedeckému a technickému pokroku (ATP)
sa musia prijať po uplynutí prechodného obdobia, ktoré zvyčajne trvá osemnásť mesiacov
po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

11.7

Flexibilné prístupy pri klasifikovaní zmesí na základe rôznych
súborov informácií

Vo všeobecnosti nariadenie CLP poskytuje niekoľko rôznych prístupov, ktoré sa môžu
použiť na klasifikáciu zmesi. Je dôležité uistiť sa, že ste zvolili najvhodnejšiu metódu pre
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vašu zmes pre každú triedu alebo kategóriu nebezpečnosti. To bude závisieť od toho, či
posudzujete vašu zmes z hľadiska fyzikálnej nebezpečnosti, nebezpečnosti pre zdravie
alebo pre životné prostredie, a od druhu informácií, ktoré máte k dispozícii. Ďalšie
informácie sú uvedené na webovej stránke o klasifikácii zmesí na webovej stránke
agentúry ECHA (https://echa.europa.eu/support/mixture-classification) a v oddiele 1.6
Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP.
V závislosti od informácií, ktoré máte k dispozícii, a od príslušnej nebezpečnosti by ste mali
klasifikovať pomocou ďalej uvedených prístupov v nasledujúcom poradí (článok 9
nariadenia CLP):


klasifikácia odvodená pomocou údajov o zmesi ako takej uplatnením kritérií pre
látku podľa prílohy I k nariadeniu CLP. Upozorňujeme, že existujú odchýlky od
tohto pravidla v súvislosti s nebezpečnosťami CMR a vlastnosťami bioakumulácie a
biodegradácie, pokiaľ prispievajú ku klasifikácii ako „nebezpečný pre vodné
prostredie“ (článok 6 ods. 3 a 4 nariadenia CLP). Ak sa kritériá nedajú priamo
uplatniť na dostupné údaje, na hodnotenie dostupných informácií pri určovaní váhy
dôkazov je potrebné použiť odborný posudok 20 (článok 9 ods. 3 nariadenia CLP a
oddiel 1.1.1 prílohy I k nariadeniu CLP).



len nebezpečnosť pre zdravie a pre životné prostredie: klasifikácia založená na
použití tzv. princípov extrapolácie, ktoré využívajú údaje o podobných testovaných
zmesiach a informácie o jednotlivých látkach s nebezpečnými zložkami. Odborný
posudok sa má použiť na zabezpečenie, že existujúce údaje o podobných zmesiach
môžu byť využité pre čo najväčší počet zmesí; a



len pre nebezpečnosť pre zdravie a pre životné prostredie: klasifikácia založená na
výpočte alebo na koncentračných limitoch vrátane špecifických koncentračných
limitov, M-koeficientov a odhadov akútnej toxicity, v prípade, ak látky, ktoré sú
klasifikované pre konkrétnu nebezpečnosť, sú prítomné v zmesi. V tomto prípade
by ste mali použiť tiež všetky harmonizované klasifikácie pre látky prítomné v
zmesi vrátane špecifických koncentračných limitov, M-koeficientov a odhadov
akútnej toxicity, ktoré sú uvedené v prílohe VI k nariadeniu CLP, alebo v zozname
C&L.

Ďalšie usmernenie k použitiu:


určenia závažnosti dôkazov v Usmernení k požiadavkám na informácie a k
hodnoteniu chemickej bezpečnosti podľa nariadenia REACH;



princípy extrapolácie v oddiele 1.6.3.2 Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia
CLP;



metódy výpočtu v oddiele 1.6.3.4 Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP;
a



koncentračné limity vrátane špecifických koncentračných limitov a M-koeficientov v
oddiele 1.6.3.4 Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP.

Upozorňujeme, že uvedené nebezpečnosti zložených látok nemusia vždy poukazovať na nebezpečnosť zmesi
(napr. zliatiny). V tom prípade sa odporúča dôkladné posúdenie zmesi na základe konkrétneho usmernenia
uvedeného v oddiele 1.6 Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP.
20
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12. Označovanie
V tomto oddiele je uvedený prehľad povinností súvisiacich s označovaním. Podrobnejšie
informácie sú uvedené v Usmernení k označovaniu a baleniu v súlade s nariadením CLP,
ktoré je k dispozícii na webovej stránke agentúry ECHA.

12.1

Čo musíte označovať?

Látka alebo zmes obsiahnutá v balení musí byť označená v súlade s pravidlami nariadenia
CLP:


ak je látka alebo zmes samotná klasifikovaná ako nebezpečná21; alebo



ak je to zmes obsahujúca jednu alebo viac látok klasifikovaných ako nebezpečných
vo vyšších koncentráciách ako sú koncentrácie uvedené v časti 2 prílohy II k
nariadeniu CLP, dokonca aj v prípade, že zmes samotná nie je klasifikovaná celkovo
ako nebezpečná. V tomto prípade sa uplatňuje doplňujúce označenie uvedené v
časti 2 prílohy II k nariadeniu CLP (článok 25 ods. 6 nariadenia CLP); a



ak je to výbušný výrobok opísaný v časti 2.1 prílohy I k nariadeniu CLP.

12.2

Kto musí označovať?

Ak ste výrobca, dovozca, následný užívateľ (vrátane formulátora) alebo distribútor
(vrátane maloobchodného predajcu), musíte označiť každú látku alebo zmes vyžadujúcu
označenie a obsiahnutú v balení (pozri vyššie) pred jej uvedením na trh (článok 4 ods. 4
nariadenia CLP). To platí aj pre výrobcov a dovozcov výrobkov, ktoré sú výbušné podľa
kritérií v časti 2 prílohy I k nariadeniu CLP.
Ak ste distribútor, nemusíte klasifikovať odznova na účely označenia, ale môžete prevziať
klasifikáciu látky alebo zmesi od vášho dodávateľa, ak je odvodená v súlade s hlavou II
nariadenia CLP (článok 4 ods. 5 nariadenia CLP, články 5–16 nariadenia CLP). Rovnaké
pravidlo platí, ak ste následný užívateľ za predpokladu, že ste nezmenili zloženie látky
alebo zmesi, ktorá vám bola dodaná (pozri oddiel 2 tohto usmerňovacieho dokumentu).

12.3

Ako musíte označovať?

Vaše etikety by mali byť pevne pripojené k jednému alebo viacerým povrchom obalu,
ktorý látku alebo zmes bezprostredne obsahuje (článok 31 nariadenia CLP). Keď je obal
položený obvyklým spôsobom, mali by byť čitateľné vodorovne.
Vaše etikety musia mať minimálnu veľkosť v pomere k objemu balenia, pozri tabuľku 8
uvedenú ďalej:

21

Niektoré formy sú vyňaté z označovania, pozri oddiel 1.3 prílohy I k nariadeniu CLP.
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Tabuľka 8 Veľkosti etikiet (a piktogramov) definované v oddiele 1.2.1 prílohy I k
nariadeniu CLP
Objem balenia

Rozmery etikety (v

Rozmer každého

milimetroch)

piktogramu (v
milimetroch)

≤ 3 litre

Ak je to možné, najmenej
52 x 74

Nie menej ako 10 x 10
Ak je to možné, najmenej
16 x 16

> 3 litre, ale ≤ 50 litrov

Najmenej 74 x 105

Najmenej 23 x 23

> 50 litre, ale ≤ 500

Najmenej 105 x 148

Najmenej 32 x 32

Najmenej 148 x 210

Najmenej 46 x 46

litrov

> 500 litrov

Informácie označovania môžete uviesť na obale samotnom namiesto na etikete. To
znamená, že môžete vytlačiť informácie označovania priamo na obal namiesto prilepenia
etikety, ktorá obsahuje informácie označovania, na obal. Treba však splniť všetky
požiadavky na označovanie opísané v ďalších oddieloch.
Ak má vaša etiketa spĺňať požiadavky nariadenia CLP aj predpisov o preprave
nebezpečného tovaru (ADR, RID, ICAO, IMDG), tzv. kombinované označovanie, potom
musíte zistiť - v závislosti od vrstiev obalu - či je potrebné označovanie podľa nariadenia
CLP, označovanie pre prepravu (alebo značenie), alebo oboje (článok 33 nariadenia CLP).
Viac informácií nájdete v oddiele 5.4Usmernení k označovaniu a baleniu v súlade s
nariadením CLP.

12.4

V akom jazyku resp. akých jazykoch musí byť etiketa
vyhotovená?

Vaše etikety musia byť vyhotovené v úradnom jazyku (úradných jazykoch) členského štátu
(členských štátov), v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh, ak dotknutý členský štát
(dotknuté členské štáty) nestanoví inak22. V tejto súvislosti si možno budete chcieť
preštudovať príslušný vnútroštátny právny predpis, ktorý takéto ustanovenia obsahuje.

Upozorňujeme, že agentúra ECHA uverejnila tabuľku „Jazyky požadované pre etikety a kartu bezpečnostných
údajov“, ktorá je k dispozícii na webovej stránke o označovaní na adrese
https://echa.europa.eu/regulations/clp/labelling.
22
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Zvyčajne môžete použiť viac jazykov ako sú jazyky požadované členskými štátmi, ak sa vo
všetkých použitých jazykoch objavia rovnaké informácie (článok 17 ods. 2 nariadenia CLP)
a etiketa spĺňa požiadavku ľahkej čitateľnosti (článok 31 nariadenia CLP).

12.5

Aké informácie musia byť na etikete uvedené?

Ak vaša látka alebo zmes vyžaduje označenie a je obsiahnutá v balení, mala by obsahovať
prvky označovania podľa článku 17 nariadenia CLP:


názov, adresa a telefónne číslo dodávateľa (dodávateľov) látky alebo zmesi;



nominálne množstvo látky alebo zmesi v balení, ktoré je dostupné širokej
verejnosti, s výnimkou prípadu, keď je toto množstvo uvedené na inej časti
balenia;



identifikátory výrobku a prípadne:
-

výstražné piktogramy;

-

výstražné slovo;

-

výstražné upozornenia;

-

príslušné bezpečnostné upozornenia; a

-

doplňujúce informácie.

Prvky označovania opísané vyššie musia byť na vašich etiketách uvedené jasne a
nezmazateľne. Musíte tiež zabezpečiť, aby zreteľne vystupovali na pozadí vašich etikiet
a mali takú veľkosť a usporiadanie, aby boli ľahko čitateľné.
Možno budete tiež musieť na vašich etiketách uviesť informácie požadované iným právnym
predpisom, napríklad informácie požadované právnym predpisom o biocídnych výrobkoch,
o prípravkoch na ochranu rastlín, detergentoch a aerosólových rozprašovačoch (pozri tiež
ďalej).
Upozorňujeme, že konkrétne požiadavky na označovanie sú uvedené v oddiele 1.3 prílohy
I k nariadeniu CLP. Vzťahujú sa na (článok 23 nariadenia CLP):


prenosné tlakové nádoby,



tlakové nádoby určené na propán, bután alebo skvapalnený ropný plyn,



aerosóly a nádoby vybavené uzavretým rozprašovačom, ktoré obsahujú látky
klasifikované ako látky predstavujúce aspiračné nebezpečenstvo;



kovy v celistvej forme, zliatiny, zmesi obsahujúce polyméry, zmesi obsahujúce
elastoméry,



výbušniny podľa oddielu 2.1 prílohy I k nariadeniu CLP uvedené na trh na účely
dosiahnutia výbušného alebo pyrotechnického efektu,



látky alebo zmesi klasifikované ako korozívne pre kovy, ale nežieravé pre kožu
a/alebo oči.
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12.6

Identifikátory výrobku

Na etiketách musíte použiť rovnaké identifikátory výrobku, ako sú uvedené v KBÚ pre vaše
výrobky.
S ohľadom na pravidlá o používaní jazykov uvedené vyššie musia identifikátory výrobku pre
látky obsahovať buď (článok 18 nariadenia CLP):
1. názov a identifikačné číslo, ako sa uvádza v časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP;
alebo
2. názov a identifikačné číslo, ktoré sú uvedené v zozname C&L, ak látka nie je
uvedená v časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP; alebo
3. číslo CAS (Chemical Abstracts Service) a názov podľa Medzinárodnej únie pre čistú
a aplikovanú chémiu (IUPAC) alebo číslo CAS a iný medzinárodne uznávaný
názov23, ak látka nie je uvedená v časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP ani v
zozname C&L spravovanom agentúrou; alebo
4. názov podľa IUPAC alebo iný medzinárodne uznávaný názov, ak číslo CAS nie je k
dispozícii a neplatí žiadna z predchádzajúcich podmienok.
S ohľadom na pravidlá o používaní jazykov uvedené vyššie musia identifikátory výrobku
pre zmesi obsahovať:
1. obchodný názov alebo označenie zmesi a
2. identitu všetkých látok v zmesi, ktoré prispievajú ku klasifikácii zmesi, pokiaľ ide
o akútnu toxicitu, žieravosť pre kožu alebo vážne poškodenie očí, mutagenitu pre
zárodočné bunky, karcinogenitu, reprodukčnú toxicitu, respiračnú senzibilizáciu
alebo senzibilizáciu pokožky, toxicitu pre špecifický cieľový orgán (STOT) alebo
aspiračnú nebezpečnosť.
Aby sa znížil počet chemických názvov na etikete, nemusíte použiť viac ako štyri chemické
názvy, ak to nie je potrebné vzhľadom na povahu a závažnosť nebezpečnosti. Chemické
názvy, ktoré ste zvolili, musia identifikovať látky, ktoré sú zodpovedné predovšetkým za
závažnú nebezpečnosť pre zdravie, na základe čoho bola pridelená vaša klasifikácia a
zvolené výstražné upozornenia.
Ak predpokladáte, že identifikovanie látky obsiahnutej vo vašej zmesi jedným z opísaných
spôsobov ohrozuje dôverný charakter vašej podnikateľskej činnosti alebo právo duševného
vlastníctva, môžete agentúre predložiť žiadosť o používanie opisnejšieho všeobecného
názvu identifikujúceho najdôležitejšie funkčné skupiny alebo alternatívne označenie
(článok 24 nariadenia CLP) (pozri oddiel 18 tohto usmerňovacieho dokumentu).

12.7

Výstražné piktogramy

Výstražný piktogram je obrazová prezentácia konkrétnej nebezpečnosti. Klasifikácia vašej
látky alebo zmesi preto určuje výstražné piktogramy, ktoré musia byť uvedené na vašej
etikete, ako je stanovené v časti 2 (fyzikálna nebezpečnosť), v časti 3 (nebezpečnosť pre
zdravie) a v časti 4 (nebezpečnosť pre životné prostredie) prílohy I k nariadeniu CLP

Ak názov podľa IUPAC obsahuje viac ako 100 znakov, môžete použiť jeden z iných názvov (bežný názov,
obchodný názov, skratku) uvedených v oddiele 2.1.2 prílohy VI k nariadeniu REACH za predpokladu, že vo vašom
oznámení agentúre v súlade s článkom 40 nariadenia CLP bude uvedený názov podľa IUPAC a aj iný názov, ktorý
plánujete používať.
23
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(článok 19 nariadenia CLP). Použiteľnosť výstražných piktogramov podľa konkrétnej triedy
nebezpečnosti a kategórie nebezpečnosti sa nachádza aj v prílohe V k nariadeniu CLP.
Farba a úprava vašich etikiet musia umožňovať, aby výstražný piktogram a jeho pozadie
boli jasne viditeľné. Výstražné piktogramy majú tvar štvorca postaveného na jeden vrchol
(tvar kosoštvorca) a musia mať čierny symbol na bielom pozadí s červeným ohraničením
(oddiel 1.2.1 prílohy I k nariadeniu CLP). Každý výstražný piktogram musí pokrývať
najmenej jednu pätnástinu minimálnej plochy povrchu etikety, ako je definované v tabuľke
1.3 v oddiele 1.2.1 prílohy I k nariadeniu CLP (a uvedené v tabuľke 8 v oddiele 12.3
vyššie), ale plocha piktogramu nesmie byť menšia ako 1 cm2.

12.8

Výstražné slová

Výstražné slovo pre čitateľa udáva, či je nebezpečnosť celkovo závažnejšia alebo menej
závažná. Etiketa má obsahovať príslušné výstražné slovo v súlade s klasifikáciou
nebezpečnej látky alebo zmesi. V prípade, že vaša látka alebo zmes prejavuje závažnejšiu
nebezpečnosť, etiketa musí obsahovať výstražné slovo „nebezpečenstvo“ a v prípade
menej závažných nebezpečností musí etiketa obsahovať výstražné slovo „pozor“ (článok
20 nariadenia CLP).
Výstražné slovo príslušné pre každú špecifickú klasifikáciu je uvedené v tabuľkách,
v ktorých sú uvedené prvky označovania vyžadované pre každú triedu nebezpečnosti, ako
sa uvádza v častiach 2 až 5 prílohy I k nariadeniu CLP. Niektoré kategórie nebezpečnosti
(napríklad výbušniny podtriedy 1.6) nemajú výstražné slovo.

12.9

Výstražné upozornenia

Vaše etikety musia tiež obsahovať príslušné výstražné upozornenia opisujúce povahu a
závažnosť nebezpečnosti vašej látky alebo zmesi (článok 21 nariadenia CLP).
Výstražné upozornenia príslušné pre každú špecifickú klasifikáciu nebezpečnosti sú
uvedené v tabuľkách, ktoré sa nachádzajú v častiach 2 až 5 prílohy I k nariadeniu CLP. Ak
je klasifikácia látky harmonizovaná a uvedená v časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP, na
etikete sa musí použiť zodpovedajúce výstražné upozornenie príslušné pre túto klasifikáciu
spolu s akýmkoľvek iným výstražným upozornením pre neharmonizovanú klasifikáciu.
Príloha III k nariadeniu CLP uvádza správne znenie výstražných upozornení, ktoré sa má
uvádzať na etiketách. Na etikete musia byť výstražné upozornenia v jednom jazyku
zoskupené s bezpečnostnými upozorneniami v tom istom jazyku (pozri ďalej).

12.10 Bezpečnostné upozornenia
Vaše etikety musia obsahovať príslušné bezpečnostné upozornenia (článok 22 nariadenia
CLP), ktoré odporúčajú opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu nepriaznivých účinkov
na zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktoré vyplývajú z nebezpečnosti vašej látky alebo
zmesi. Úplný súbor bezpečnostných upozornení príslušných pre každú špecifickú
klasifikáciu je uvedený v tabuľkách, v ktorých sú uvedené prvky označovania, ktoré sa
vyžadujú pre každú triedu nebezpečnosti v častiach 2 až 5 prílohy I k nariadeniu CLP.
Bezpečnostné upozornenia musia byť zvolené v súlade s článkom 28 a časťou 1 prílohy IV
k nariadeniu CLP. Pri každom výbere sa musia tiež zohľadniť použité výstražné
upozornenia a plánované alebo identifikované použitie alebo použitia látky alebo zmesi. Na
etikete by sa zvyčajne nemalo uvádzať viac ako šesť bezpečnostných upozornení s
výnimkou prípadu, ak je to potrebné na vystihnutie charakteru a závažnosti
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nebezpečenstva. Ďalšie usmernenie týkajúce sa výberu najvhodnejších bezpečnostných
upozornení je uvedené v oddiele 7 Usmernenia k označovaniu a baleniu v súlade
s nariadením CLP, ktoré je k dispozícii na webovej stránke agentúry ECHA.
Časť 2 prílohy IV k nariadeniu CLP uvádza správne znenie bezpečnostných upozornení,
ktoré sa má uvádzať na vašich etiketách. Na etikete sa majú zoskupiť bezpečnostné
upozornenia v jednom jazyku s výstražnými upozorneniami v tom istom jazyku (pozri
ďalej).

12.11 Kódy pre výstražné a bezpečnostné upozornenia
Výstražné a bezpečnostné upozornenia sú kodifikované použitím jedinečných
alfanumerických kódov, ktoré pozostávajú z jedného písmena a troch číslic:


písmeno „H“ (pre „výstražné upozornenie“) alebo „P“ (pre „bezpečnostné
upozornenie“). Upozorňujeme, že výstražné upozornenia prevedené zo smerníc
DSD a DPD, ktoré však nie sú zahrnuté v systéme GHS, sú kodifikované ako „EUH“,



číslica označuje typ nebezpečnosti, napr. „2“ pre fyzikálnu nebezpečnosť; a



dve číslice zodpovedajú poradovému číslu nebezpečnosti, ako napr. výbušnosť
(kódy od 200 do 210), horľavosť (kódy od 220 do 230) atď.

Intervaly kódov pre výstražné a bezpečnostné upozornenia podľa nariadenia CLP sú
uvedené v tabuľke 9.
Tabuľka 9 Intervaly kódov výstražných a bezpečnostných upozornení podľa
nariadenia CLP
Výstražné upozornenia: H

Bezpečnostné upozornenia: P

200–299 Fyzikálna nebezpečnosť

100 Všeobecné

300–399 Nebezpečnosť pre zdravie

200 Prevencia

400–499 Nebezpečnosť
prostredie

300 Odozva

pre

životné

400 Uchovávanie
500 Zneškodňovanie

Na etikete nemusia byť tieto kódy uvedené, etiketa však musí obsahovať samotné
výstražné a bezpečnostné upozornenia.
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12.12 Doplňujúce informácie
Vaša etiketa musí obsahovať príslušné doplňujúce informácie, keď vaša látka alebo zmes,
ktorá bola klasifikovaná ako nebezpečná, má fyzikálne vlastnosti alebo vlastnosti
ovplyvňujúce zdravie opísané v oddieloch 1.1 a 1.2 prílohy II k nariadeniu CLP. Každé
upozornenie musí mať znenie opísané v týchto oddieloch a v časti 2 prílohy III (článok 25
nariadenia CLP).
Podobne, keď zmes obsahuje akúkoľvek látku klasifikovanú ako nebezpečnú, musí byť
označená v súlade s časťou 2 prílohy II k nariadeniu CLP a upozornenia musia byť uvedené
aj v časti pre doplňujúce informácie.
V prípade zmesí, na ktoré sa vzťahujú ktoré požiadavky na predkladanie informácií podľa
článku 45 nariadenia CLK a jeho prílohy VIII, sa na etiketu musí vytlačiť alebo pripojiť k
jednoznačný identifikátor vzorca (UFI), resp. musí byť vytlačený na obale v blízkosti
ostatných prípadných prvkov značenia. To umožní akémukoľvek centru pre otravy, ktoré
bolo požiadané o radu pri riešení prípadu otravy produktom, rýchlo a jednoznačne
identifikovať zmes(-y), ktoré produkt obsahuje, a získať príslušné predložené informácie
(viac podrobností nájdete v Usmernení o harmonizovaných informáciách súvisiacich s
reakciou na ohrozenie zdravia – príloha VIII k nariadeniu CLP a oddiel 4.8.1.1 Usmernenia
k označovaniu a baleniu v súlade s nariadením CLP).
V časti pre doplňujúce informácie môžete pridať vlastné informácie. Tieto informácie by
však:


mali poskytovať ďalšie užitočné detaily,



nemali komplikovať identifikovanie požadovaných prvkov označovania,



mali byť konzistentné s klasifikáciou látky alebo zmesi, To tiež zahŕňa vyhýbanie sa
nekonzistentným upozorneniam, ako je „netoxický“, „neškodný“ alebo „ekologický“,
a



nemali protirečiť informáciám v prvkoch označovania, ktoré odzrkadľujú klasifikáciu
podľa častí 2–5 prílohy I k nariadeniu CLP, alebo spochybňovať ich platnosť.

V takejto časti by mali byť umiestnené všetky prvky označovania vyplývajúce z iných
aktov Únie (článok 32 ods. 6 nariadenia CLP). Mala by obsahovať napríklad dodatočné
prvky označovania požadované pre biocídne výrobky schválené podľa nariadenia (EÚ)
č. 528/2012, prípravky na ochranu rastlín schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009,
obsah VOC (prchavé organické zlúčeniny) vo farbách podľa smernice 2004/42/ES, alebo
akékoľvek označenie požadované podľa prílohy XVII k nariadeniu REACH.
Článok 65 nariadenia REACH stanovuje, že držitelia autorizácie, ako aj
následní užívatelia vrátane látok v zmesi musia uviesť na etikete
autorizačné číslo predtým, ako uvedú látku alebo zmes na trh
na autorizované použitie.
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12.13 Ako by ste mali etikety usporiadať?
Vaše etikety môžete usporiadať tak, aby boli čo najprehľadnejšie. Na vašich etiketách však
musia byť spoločne uvedené výstražné piktogramy, výstražné slovo, výstražné
upozornenia a bezpečnostné upozornenia.
Poradie výstražných a bezpečnostných upozornení si môžete sami zvoliť. Zvyčajne sa však
od vás vyžaduje, aby ste ich zoskupili na etikete podľa jazyka (článok 32 nariadenia CLP).
V prípade, že na etikete je použitý viac ako jeden jazyk, výstražné a bezpečnostné
upozornenia v rovnakom jazyku sa majú považovať za jeden celok a majú byť na etikete
zoskupené. To čitateľovi umožní nájsť všetky príslušné informácie o nebezpečnosti a
bezpečnosti na jednom mieste.
V ďalšom oddiele je uvedený príklad etikety (obrázok 2). Tento príklad znázorňuje, ako
môžu byť doplňujúce informácie požadované iným právnym predpisom uvedené na etikete
podľa nariadenia CLP. Doplňujúce informácie v tomto príklade sú typom informácií, ktoré
sa zvyčajne uvádzajú na etikete prípravkov na ochranu rastlín.
Ďalšie príklady označenia sú uvedené v oddiele 6 Usmernenia k označovaniu a baleniu v
súlade s nariadením CLP.

12.14 Kedy musíte etikety aktualizovať?
Vaše etikety musia byť aktualizované bezodkladne po vykonaní akýchkoľvek zmien v
klasifikácii a označovaní vašej látky alebo zmesi, keď je nová nebezpečnosť závažnejšia,
alebo keď sa vyžadujú nové doplňujúce prvky označovania podľa článku 25 (článok 30
nariadenia CLP). To by mohlo tiež zahŕňať neklasifikované zmesi obsahujúce najmenej
jednu látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná.
Keď sú potrebné ďalšie prvky označovania, napr. keď revidovaná klasifikácia bude menej
závažná alebo keď sa zmenilo telefónne číslo, dodávateľ látky alebo zmesi musí zabezpečiť
aktualizáciu etikety do 18 mesiacov. V prípade látok alebo zmesí, ktoré spadajú
pod nariadenie o biocídnych výrobkoch alebo nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín,
musia byť etikety aktualizované v súlade s týmito nariadeniami.
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Jednoznačný
identifikátor vzorca
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UFI: VDU1-414F-1003-1862

Rozmery etikety
aspoň
74 x 105 mm

Špecifické
pokyny na
použitie, ktoré
zvyčajne
vyžadujú právne
predpisy týkajúce
sa ochrany
plodín

V prípade výrobkov na
ochranu plodín sa vždy
uvádzajú účinné zložky.
Môžu to byť tiež
identifikátory výrobku
požadované podľa
článku 18 ods. 3
nariadenia CLP

Piktogramy s veľkosťou
najmenej 23 x 23 mm

Piktogramy, výstražné
a bezpečnostné
upozornenia
požadované podľa
nariadenia CLP

Kontaktné
informácie

Piktogramy označujúce
bezpečné používanie a
farebné pásmo,
definované podľa
usmernení FAO

Obrázok 2 Príklad etikety, ktorá obsahuje informácie požadované iným právnym
predpisom

12.15 Nezabalené látky a zmesi
Vo všeobecnosti by sa látky a zmesi, a to najmä tie, ktoré sa dodávajú širokej verejnosti,
mali dodávať v obaloch spoločne s nevyhnutnými informáciami na etikete. Keď sú
nezabalené materiály dodané profesionálnym užívateľom, informácie na etikete a iné
relevantné informácie o nebezpečnosti sú poskytnuté iným spôsobom ako je etiketa,
zvyčajne prostredníctvom KBÚ. Za výnimočných okolností sa však látky a zmesi môžu
širokej verejnosti dodávať aj nezabalené. V prípade, že látka alebo zmes je uvedená v
časti 5 prílohy II k nariadeniu CLP (v súčasnosti len cement a betón vo vlhkom stave),
vždy sa vyžaduje kópia prvkov označovania, napríklad na faktúre alebo účte (článok 29
ods. 3 nariadenia CLP, časť 5 prílohy II k nariadeniu CLP).
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Použitie pravidiel priority pri označovaní
Použitie pravidiel priority

Ak má látka alebo zmes niekoľko nebezpečných vlastností, na stanovenie najvhodnejších
prvkov označovania sa použije systém založený na zásadách priority, aby sa obmedzili
informácie na etikete na najdôležitejšie informácie a aby používateľ nebol zahltený alebo
zmätený z množstva informácií.

13.2

Výstražné slová

Keď musíte použiť výstražné slovo „Nebezpečenstvo“, na etikete sa nesmie objaviť
výstražné slovo „Pozor“.

13.3

Výstražné piktogramy

Keď by klasifikácia látky alebo zmesi viedla k uvedeniu viac ako jedného piktogramu na
etikete, v záujme zníženia počtu potrebných piktogramov sa uplatňujú pravidlá priority,
ktoré sú zhrnuté nižšie (článok 26 nariadenia CLP). V rámci všeobecného pravidla musíte
uviesť tie piktogramy, ktoré označujú najzávažnejšiu kategóriu nebezpečnosti každej
triedy nebezpečnosti. To by mohlo platiť aj v prípade, že látka má harmonizované aj
neharmonizované klasifikácie (článok 26 ods. 2 nariadenia CLP).
Pravidlá priority týkajúce sa výstražných piktogramov sú:
Pre fyzikálnu nebezpečnosť: ak je vaša látka alebo zmes klasifikovaná pomocou
GHS01 (vybuchujúca bomba), potom GHS02 (plameň) a GHS03 (plameň nad kruhom) sú
voliteľné okrem prípadov, keď je povinný viac ako jeden piktogram (príloha I k nariadeniu
CLP, oddiel 2.8, samovoľne reagujúce látky a zmesi typu B a oddiel 2.15, organické
peroxidy typu B)…


Voliteľné

Voliteľné

Pre nebezpečnosť pre zdravie: ak sa použije GHS06 (lebka so skríženými kosťami),
potom sa nesmie objaviť GHS07 (výkričník)…
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Ak sa použije GHS02 (plameň) alebo GHS06 (lebka so skríženými kosťami),
potom je použitie GHS04 (tlaková nádoba) nepovinné …


alebo
Voliteľné

Voliteľné

Ak sa použije GHS05 (žieravosť), potom sa pre dráždivosť pre kožu alebo
podráždenie očí nesmie použiť GHS07 (výkričník) …


… môže sa však použiť pre iné nebezpečenstvá.
Ak sa v prípade respiračnej senzibilizácie objaví GHS08 (nebezpečnosť pre
zdravie), potom sa pre kožnú senzibilizáciu alebo pre dráždivosť pre kožu alebo
podráždenie očí nesmie použiť GHS07 (výkričník) …


… môže sa však použiť pre iné nebezpečenstvá.
Upozorňujeme, že na vašu látku alebo zmes sa môžu uplatňovať aj pravidlá označovania
pre prepravu. V určitých prípadoch sa na obale môže vynechať konkrétny výstražný
piktogram podľa nariadenia CLP, ako sa uvádza v článku 33 nariadenia CLP.

13.4

Výstražné upozornenia

Na etikete sa musia objaviť všetky výstražné upozornenia, ak to nie je zjavne duplicitné
alebo nadbytočné.

13.5

Bezpečnostné upozornenia

Musíte prehodnotiť celý súbor bezpečnostných upozornení, ktoré môžu byť priradené
vzhľadom na klasifikáciu nebezpečnosti vašej látky alebo zmesi, a vyradiť každé
upozornenie, ktoré zjavne nie je potrebné alebo je nadbytočné. Na etikete by nemalo byť
uvedených viac ako šesť bezpečnostných upozornení, ak nie je potrebných viac upozornení
na označenie závažnosti nebezpečnosti. V záujme flexibility možno pri používaní viet
obsahujúcich bezpečnostné upozornenia vytvárať ich kombinácie alebo ich spájať tak, aby
sa ušetrilo miesto na etikete a zlepšila čitateľnosť. Ak vaša látka alebo zmes vyžaduje
označovanie a bude sa predávať širokej verejnosti, musíte uviesť jedno bezpečnostné
upozornenie o zneškodňovaní látky alebo zmesi, ako aj o zneškodnení obalu.
Ďalšie usmernenia a príklady výberu bezpečnostných upozornení sú uvedené v Usmernení
k označovaniu a baleniu v súlade s nariadením CLP.
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14. Konkrétne situácie označovania a balenia
14.1

Rôzne situácie označovania a balenia

Cieľom požiadaviek na označovanie a balenie podľa nariadenia CLP je ochrana používateľov
pred nebezpečnosťami, ktoré predstavujú látky alebo zmesi. Určité typy balenia však
nemusia byť vhodné na označovanie. Nebezpečné látky a zmesi sa tiež môžu nachádzať
v rôznych vrstvách obalu; okrem toho možno musia spĺňať požiadavky nariadenia CLP aj
požiadavky na označovanie pre prepravu. Konkrétne požiadavky môžu byť potrebné na
ochranu širokej verejnosti pred závažnou ujmou. V tomto oddiele sa uvádza, ako tieto
situácie rieši nariadenie CLP.

14.2

Výnimky z označovania pre obal, ktorý je malý alebo sa dá
ťažko označiť

Ak ste výrobca, dovozca, následný užívateľ alebo distribútor, ktorý dodáva látky
alebo zmesi v obale, ktorý je príliš malý24 alebo je v takej forme alebo tvare, ktorý
neumožňuje splniť požiadavky článku 31 nariadenia CLP, nariadenie CLP stanovuje
výnimky z požiadaviek na označovanie a balenie (článok 29 nariadenia CLP). Špeciálne
pravidlá sú definované aj pre označovanie rozpustného obalu. Tieto pravidlá a výnimky sú
uvedené v oddiele 1.5 prílohy I k nariadeniu CLP. Ďalšie usmernenia, ako by sa tieto
pravidlá a výnimky mohli použiť na vaše zabalené látky alebo zmesi, sú uvedené v oddiele
5.3 Usmernenia k označovaniu a baleniu v súlade s nariadením CLP.

14.3

Pravidlá pre balenie v súvislosti s ustanovením o uzáveroch
odolných proti otvoreniu deťmi a hmatateľných výstrahách

Ak dodávate látky a zmesi širokej verejnosti, vaše balenie možno bude musieť byť
vybavené uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi a/alebo hmatateľnými výstrahami (časť
3 prílohy II k nariadeniu CLP). Tieto ustanovenia vyžaduje buď konkrétna trieda/kategória
nebezpečnosti alebo koncentrácia konkrétnych látok, ako sa uvádza v tabuľke 10 resp. 11
v danom poradí. Tieto ustanovenia platia bez ohľadu na objem balenia.
Pri tekutých spotrebiteľských detergentoch určených na pranie v rozpustnom obale na
jedno použitie sa uplatňujú ďalšie bezpečnostné opatrenia, aby neboli príťažlivé pre deti a
aby ich otvorenie bolo pre deti zložitejšie. Požiadavky na vonkajšie a vnútorné (rozpustné)
obaly sú uvedené najmä v článku 35 ods. 2 nariadenia CLP a v oddiele 3.3 prílohy II
k nariadeniu CLP. Viac informácií nájdete v oddiele 3.4 Usmernenia k označovaniu a
baleniu v súlade s nariadením CLP.

24

Treba poznamenať, že objem balenia 125 ml alebo väčší sa nemôže považovať za príliš malý.
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Tabuľka 10 Klasifikácie nebezpečnosti, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia
nariadenia CLP o uzáveroch odolných proti otvoreniu deťmi a/alebo
hmatateľných výstrahách
Trieda (kategória) nebezpečnosti

Akútna toxicita (kategórie 1 až 3)

Uzávery odolné
proti otvoreniu
deťmi

Hmatateľné
výstrahy





Akútna toxicita (kategória 4)



STOT po jednorazovej expozícii (kategória 1)



STOT po jednorazovej expozícii (kategória 2)

STOT po opakovanej expozícii (kategória 1)





STOT po opakovanej expozícii (kategória 2)

Žieravosť pre kožu (kategórie 1A, 1B a 1C)









Respiračná senzibilizácia (kategória 1)





Aspiračná nebezpečnosť (kategória 1)
Okrem látok a zmesí vo forme aerosólov alebo
v nádobách

vybavených

utesneným

rozprašovačom, ak nie sú klasifikované v inej triede
nebezpečnosti,

ktorá

vyžaduje





splnenie

požiadaviek na uzávery odolné proti otvoreniu
deťmi

(CRF)

alebo

hmatateľné

výstrahy

nebezpečenstva (TWD)

Mutagenita pre zárodočné bunky (kategória 2)



Karcinogenita (kategória 2)



Reprodukčná toxicita (kategória 2)
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Trieda (kategória) nebezpečnosti

Uzávery odolné
proti otvoreniu
deťmi

Horľavé plyny (vrátane chemicky nestabilných

Hmatateľné
výstrahy



plynov) (kategórie 1 a 2; kategórie A a B)

Horľavé kvapaliny (kategórie 1 a 2)



Horľavé tuhé látky (kategórie 1 a 2)



Tabuľka 11 Látky, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia nariadenia CLP o uzáveroch
odolných proti otvoreniu deťmi (príloha II k nariadeniu CLP, bod 3.1.1.3)
Identifikácia látky

Koncentračný
limit

Uzávery odolné
proti otvoreniu
deťmi

Metanol

 3%



Dichlórmetán

 1%



14.4

Konkrétne pravidlá pre označovanie rôznych vrstiev obalu

Článok 33 nariadenia CLP stanovuje nové pravidlá pre situácie, keď obal nebezpečných
látok alebo zmesí pozostáva z vonkajšieho a vnútorného obalu a prípadne aj medziobalu.
Všeobecným pravidlom je, že keď označovanie vonkajšieho obalu v zásade podlieha
pravidlám pre prepravu aj nariadeniu CLP, označenie v súlade s právnym predpisom pre
prepravu je dostatočné a označovanie podľa nariadenia CLP sa nemusí objaviť. Podobne,
keď sa výstražný piktogram požadovaný nariadením CLP týka rovnakej nebezpečnosti ako
v pravidlách pre prepravu nebezpečného tovaru, výstražný piktogram požadovaný týmto
nariadením sa nemusí objaviť na vonkajšom obale. Ďalšie rozdiely v súvislosti s rôznymi
vrstvami obalu sú uvedené v článku 33 nariadenia CLP a v oddiele 5.4 Usmernenia k
označovaniu a baleniu v súlade s nariadením CLP.
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Karty bezpečnostných údajov

KBÚ sú dôležitým komunikačným nástrojom v dodávateľskom reťazci. Pomáhajú všetkým
účastníkom dodávateľského reťazca plniť svoje povinnosti súvisiace s riadením rizík
vyplývajúcich z používania látok a zmesí. Označenie nebezpečnosti podľa nariadenia CLP a
oddielu 2.2 KBÚ musí byť konzistentné.

Požiadavka poskytnúť KBÚ je uvedená v článku 31 nariadenia REACH a
v prílohe II k nariadeniu REACH25 „Požiadavky na zostavovanie kariet
bezpečnostných údajov“.
Informácie uvedené v KBÚ by mali byť konzistentné s informáciami
uvedenými v správe o chemickej bezpečnosti (CSR), keď sa CSR vyžaduje
podľa článku 14 alebo 37 nariadenia REACH. Expozičné scenáre
dokumentované v CSR musia byť pripojené ku KBÚ pre látky vyrobené
alebo dovezené v množstve minimálne 10 ton ročne.

15.1

Kedy musíte aktualizovať?

V súvislosti s klasifikáciou a označovaním a v kontexte nariadenia CLP je potrebné
existujúcu KBÚ aktualizovať, keď:


sú k dispozícii nové poznatky o nebezpečnostiach,



sa vyžaduje aktualizácia KBÚ pre ktorékoľvek z ďalších kritérií uvedených v článku
31 ods. 9 nariadenia REACH (podrobnejšie informácie sú uvedené v Usmernení
k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov).

15.2

Čo musíte aktualizovať?

Každá nová alebo revidovaná klasifikácia vrátane všetkých zmien špecifických
koncentračných limitov, M-koeficientov alebo odhadov akútnej toxicity pre látky by mala
byť uvedená v oddiele 2 (Identifikácia nebezpečnosti) a oddiele 3 (Zloženie / Informácie
o zložkách) vašej KBÚ. Zmeny majú byť uvedené v oddiele 16 (Regulačné informácie). V
oddiele 16 (Iné informácie) v KBÚ sa musí objaviť tiež úplný text nového výstražného
upozornenia.
Budete musieť revidovať aj ostatné oddiely vašich KBÚ, aby ste zabezpečili ich
konzistentnosť s informáciami, na ktorých je nová alebo revidovaná klasifikácia založená.
Napríklad možno ste v rámci klasifikačného procesu vygenerovali alebo identifikovali nové
informácie o fyzikálnej nebezpečnosti vašej látky alebo zmesi, nebezpečnosti pre zdravie
alebo pre životné prostredie. Preto by ste mali revidovať informácie uvedené v oddiele 9
(Fyzikálne a chemické vlastnosti), v oddiele 11 (Toxikologické informácie) a v oddiele 12
(Ekologické informácie) vo vašich KBÚ a uviesť všetky príslušné nové alebo aktualizované
informácie.

25

Od 1. júna 2015 v znení nariadenia (EÚ) č. 830/2015.
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Ak sa zmenila klasifikácia vašej látky alebo zmesi (zvýšená alebo znížená závažnosť
nebezpečnosti), musíte zvážiť akékoľvek dôsledky týchto zmien na to, ako sa má s vašou
látkou alebo zmesou bezpečne nakladať, pričom vezmete do úvahy všetky dôsledky
nadväzujúcich právnych predpisov (pozri kapitolu 22 tohto usmerňovacieho dokumentu). V
súvislosti s nariadením REACH musíte zistiť, či informácie v správe o chemickej
bezpečnosti (CSR) majú byť aktualizované v súlade s každou aktualizáciou oddielu 7
(Zaobchádzanie a skladovanie), oddielu 8 (Kontroly expozície/osobná ochrana) alebo
oddielu 13 (Podmienky zneškodňovania) v KBÚ, alebo naopak.
Od 1. júna 2015 sa zmenil článok 31 ods. 3 písm. b) nariadenia REACH (v znení článku 59
ods. 2 nariadenia CLP) takto (nový text je uvedený tučným písmom):
Dodávateľ poskytuje príjemcovi na jeho žiadosť kartu bezpečnostných údajov zostavenú
v súlade s prílohou II, ak zmes nespĺňa kritériá na to, aby bola klasifikovaná ako
nebezpečná v súlade s hlavami I a II nariadenia (ES) č. 1272/2008, ale obsahuje:
(a) …
(b) v jednotlivej koncentrácii ≥ 0,1 % hmotnostného pre iné ako plynné zmesi najmenej
jednu látku, ktorá je karcinogénna kategórie 2 alebo reprodukčne toxická kategórie
1A, 1B a 2, kožný senzibilizátor kategórie 1, respiračný senzibilizátor kategórie 1,
alebo má účinky na laktáciu alebo prostredníctvom nej, alebo ktorá je
perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) v súlade s kritériami stanovenými v prílohe
XIII, alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) v súlade s kritériami
stanovenými v prílohe XIII, alebo ktorá je zahrnutá do zoznamu zostaveného v súlade s
článkom 59 ods. 1 z dôvodov iných, ako sú dôvody uvedené v písmene a), alebo
(c) …“
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16. Zoznam klasifikácie a označovania – oznamovanie
látok
16.1

Zoznam klasifikácie a označovania

Informácie o identite látky a klasifikácii a označovaní látky majú byť oznámené agentúre.
Agentúra uvedie tieto informácie v konkrétnej databáze, ktorá sa nazýva zoznam
klasifikácie a označovania (článok 42 nariadenia CLP).

16.2

Kto musí oznamovať?

Ak ste výrobca alebo dovozca (alebo člen skupiny výrobcov alebo dovozcov), ktorý
uvádza látku na trh, musíte agentúre oznámiť určité informácie (článok 40 nariadenia
CLP), ak vaša látka:


podlieha registrácii podľa nariadenia REACH (≥ 1 tona/rok) a je uvedená na trh
(článok 39 písm. a) nariadenia CLP),



je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia CLP a je uvedená na trh bez
ohľadu na množstvo (článok 39 písm. b) nariadenia CLP), alebo



je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia CLP a je prítomná v zmesi vo
vyššej koncentrácii, ako sú koncentračné limity uvedené v prílohe I k nariadeniu
CLP, čo má za následok klasifikáciu zmesi ako nebezpečnej, pričom zmes sa uvádza
na trh (článok 39 písm. b) nariadenia CLP).

Upozorňujeme, že nemusíte oznamovať samostatne látku, ktorú ste už zaregistrovali podľa
nariadenia REACH, keď informácie, ktoré majú byť oznámené, už boli predložené v rámci
registračnej dokumentácie podľa nariadenia REACH. To sa týka aj určitých látok
obsiahnutých vo výrobkoch, keď sa článkom 7 nariadenia REACH ustanovuje ich
registrácia.
Tiež upozorňujeme, že musíte aktualizovať informácie, ktoré ste poslali na účely
oznámenia v prípade, ak máte nové informácie, ktoré vedú k prehodnoteniu klasifikácie a
prvkov označovania látky (článok 40 ods. 2 nariadenia CLP). V prípade, že ste látku
zaregistrovali, ale neoznámili a máte nové informácie o nebezpečnosti, musíte aktualizovať
príslušnú registračnú dokumentáciu.
Ak ste následný užívateľ, ktorý formuluje zmes, distribútor alebo výrobca výrobkov
v zmysle článku 7 nariadenia REACH, nemusíte agentúru informovať (pozri kapitolu 2
tohto usmerňovacieho dokumentu). Dôvodom je, že oznámenie vašej látky sa už
uskutočnilo v skoršej fáze v rámci dodávateľského reťazca.
Pokiaľ ide o termín oznámenia, musí sa uskutočniť do jedného mesiaca po uvedení látky na
trh. Pre dovozcov sa jednomesačná lehota počíta odo dňa, keď sa látka ako taká alebo
látka obsiahnutá v zmesi fyzicky uvedie na colné územie Únie.
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Ak už ste predložili informácie, ktoré majú byť agentúre oznámené vo
forme registrácie podľa nariadenia REACH, nemusíte agentúre dodatočne
predložiť oznámenie podľa nariadenia CLP (článok 40 ods. 1 nariadenia
CLP).

Registrujúci majú okrem povinností požadovaných od oznamovateľov
podľa nariadenia CLP aj povinnosti podľa nariadenia REACH.

16.3

Aké informácie uvádzate v oznámení?

Ak musíte oznámiť vašu látku, vaše oznámenie agentúre by malo obsahovať (článok 40
ods. 1 nariadenia CLP):


vašu identitu, ako sa uvádza v oddiele 1 prílohy VI k nariadeniu REACH,



identitu látky, ako sa uvádza v oddieloch 2.1 až 2.3.4 prílohy VI k nariadeniu
REACH,



klasifikácie látky podľa nariadenia CLP,



ak bola látka klasifikovaná v niektorých, ale nie vo všetkých triedach nebezpečnosti
alebo rozlíšeniach podľa nariadenia CLP, uvedie sa, či je to spôsobené nedostatkom
údajov, nepresvedčivými údajmi alebo údajmi odôvodňujúcimi neklasifikáciu;



prípadne špecifické koncentračné limity alebo M-koeficienty súvisiace s klasifikáciou
látky ako nebezpečnej pre vodné prostredie, t. j. kategória akútnej nebezpečnosti 1
alebo kategória chronickej nebezpečnosti 1, spolu s odôvodnením ich použitia, a



prvky označovania pre látku vrátane doplňujúcich výstražných upozornení
uvedených v článku 25 ods. 1 nariadenia CLP).

Nariadenie CLP vyžaduje, že v prípade, ak vaše oznámenie povedie k záznamu v zozname,
ktorý sa odlišuje od iného záznamu pre rovnakú látku, vy a ďalší oznamovateľ alebo
registrujúci musíte urobiť všetko pre to, aby ste dospeli k dohode o zázname, ktorý má byť
zaradený do zoznamu (článok 41 nariadenia CLP). Vašu látku však môžete klasifikovať aj
odlišne od iného záznamu, ak vo vašom oznámení uvediete dôvody.
Ak má však vaša látka harmonizovanú klasifikáciu, musíte ju klasifikovať v súlade s
harmonizovanou klasifikáciou uvedenou v časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP a uviesť túto
klasifikáciu vo vašom oznámení (pozri oddiel 7 tohto usmerňovacieho dokumentu).
Upozorňujeme, že keď nie je v časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP uvedený M-koeficient
pre látky klasifikované ako nebezpečné pre vodné prostredie (kategória akútnej
nebezpečnosti 1 alebo kategória chronickej nebezpečnosti 1), musíte pre túto látku
stanoviť M-koeficient na základe dostupných údajov. Ďalšie informácie sú uvedené v
oddiele 1.5 Usmernenia o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP.
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16.4

67

Aký formát oznámenia musíte použiť?

Vaše oznámenie musí byť vo formáte Medzinárodnej databázy jednotných chemických
informácií (IUCLID) . Na účely odoslania dokumentácie o oznámení vo formáte IUCLID
môžete použiť buď online nástroj REACH-IT alebo aplikáciu IUCLID vo verzii 6
(International Uniform Chemical Information Database/Medzinárodná databáza jednotných
chemických informácií) a odoslať vašu dokumentáciu vo formáte IUCLID prostredníctvom
portálu REACH-IT (článok 40 ods. 1 nariadenia CLP).
Ak sa chcete rozhodnúť, ktorý spôsob oznámenia je pre vás najlepší, resp. ak chcete nájsť
všetky potrebné informácie a odkazy na nástroje, webová stránka ECHA, ktorá bola
vytvorená na tento účel, je k dispozícii na: https://echa.europa.eu/regulations/clp/clinventory/notification-to-the-cl-inventory.
Nižšie uvedený obrázok 3 znázorňuje snímku obrazovky z aplikácie IUCLID 6.

Obrázok 3 Snímka obrazovky z IUCLID 6

Nižšie uvedený obrázok 4 znázorňuje snímku obrazovky z online nástroja REACH-IT:
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Obrázok 4 Snímka obrazovky z online nástroja REACH-IT

16.5

Čo sa stane ďalej?

Agentúra pridá k záznamu pre oznámené informácie:


či pre látku existuje harmonizovaná klasifikácia a označenie na úrovni Únie
zaradením do prílohy VI k nariadeniu CLP,



či je záznam spoločným záznamom registrujúcich pre rovnakú látku,



či je záznam schválený dvomi alebo viacerými oznamovateľmi alebo registrujúcimi,
alebo



či sa záznam líši od iného záznamu pre tú istú látku.

Upozorňujeme, že tie časti oznámených informácií, ktoré zodpovedajú informáciám
uvedeným v článku 119 ods. 1 nariadenia REACH, budú verejne dostupné, t. j.


názov podľa názvoslovia IUPAC pre nebezpečné látky,



v prípade potreby názov účinnej látky uvedený v Európskom zozname existujúcich
komerčných chemických látok (EINECS), a



klasifikácia a označovanie látky.

Pokiaľ ide o názov podľa názvoslovia IUPAC pre určité látky, môžete poslať agentúre
odôvodnenie, prečo môže uverejnenie tohto názvu poškodiť vaše obchodné záujmy
(predloženie v súlade s článkom 10 písm. a) bodom xi) nariadenia REACH). V prípade, ak
agentúra toto odôvodnenie akceptuje, tento názov nebude verejne dostupný.
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17.

Nové informácie o nebezpečnosti

17.1

Musíte mať prehľad o informáciách o nebezpečnosti!

69

Podľa nariadenia CLP je na vás ako výrobcovi, dovozcovi alebo následnom
užívateľovi, aby ste si udržiavali prehľad o nových vedeckých alebo technických
informáciách, ktoré by mohli zmeniť klasifikáciu a označovanie všetkých látok alebo zmesí,
ktoré dodávate, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia CLP: „Výrobcovia, dovozcovia
a následní užívatelia podniknú všetky primerané kroky, ktoré majú možnosť podniknúť,
aby sa oboznámili s novými vedeckými alebo technickými informáciami, ktoré by mohli
ovplyvniť klasifikáciu látok alebo zmesí, ktoré uvádzajú na trh.“

17.2

Čo musíte urobiť?

Musíte posúdiť nové informácie o nebezpečnosti, aby ste zistili, či sú alebo nie sú
primerané a dostatočne spoľahlivé na vykonanie nového hodnotenia klasifikácie vašej látky
alebo zmesi. Ak áno, potom musíte bez zbytočného odkladu vykonať nové hodnotenie
(článok 15 ods. 1 nariadenia CLP). V prípade, že zmena klasifikácie vašej látky alebo zmesi
je odôvodnená, musíte aktualizovať vaše etikety a KBÚ zodpovedajúcim spôsobom.
Aktualizovaná verzia KBÚ musí byť poskytnutá všetkým príjemcom, ktorým sa látka alebo
zmes dodávala v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov. Táto aktualizácia sa má vykonať
bezodkladne, keď je nová nebezpečnosť závažnejšia alebo keď sa vyžadujú nové
doplňujúce prvky označovania (článok 30 ods. 1 nariadenia CLP). Pokiaľ ide o ďalšie zmeny
v označení, musíte aktualizovať zodpovedajúcu etiketu do 18 mesiacov (článok 30 ods. 2
nariadenia CLP).
Upozorňujeme, že v prípade zmeny klasifikácie a označenia látky, ku ktorej ste predtým
predložili oznámenie do zoznamu C&L, musíte agentúre oznámiť každú takúto zmenu
(článok 40 ods. 2 nariadenia CLP).

Hodnotenia a správy o chemickej bezpečnosti a KBÚ budú musieť
byť aktualizované, keď sú k dispozícii nové informácie o
nebezpečnosti alebo keď sa zmení klasifikácia a označenie (článok 14
a 31 nariadenia REACH).
Nové informácie o nebezpečnosti a všetky zmeny v klasifikácii a označovaní,
ktoré ste uskutočnili, musíte odovzdať ďalšiemu účastníkovi alebo
distribútorovi proti smeru a v smere dodávateľského reťazca (článok 31,
32 a 34 nariadenia REACH).

Kroky, ktoré treba uskutočniť, keď získate nové informácie o nebezpečnosti pre vašu látku
alebo zmes, sú uvedené na obrázku 5.
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Nové informácie
o nebezpečnosti

Posúďte kvalitu
informácií

Sú informácie
primerané a spoľahlivé?

Nie

Neberte informácie
do úvahy

Áno

Nové hodnotenie

Klasifikujte znova a aktualizujte etiketu

Je potrebná zmena
klasifikácie a označovania?

Informujte agentúru o aktualizáciách v klasifikácii a označovaní látok
Áno
V prípade potreby aktualizujte KBÚ a CSA
Poskytnite informácie proti smeru a v smere dodávateľského reťazca

Nie

Je potrebná zmena
nebezpečnosti(-í) pod
klasifikačným limitom?

V prípade potreby aktualizujte KBÚ a CSR
Áno
Poskytnite informácie proti smeru a v smere dodávateľského reťazca

Nie
Zhromaždite informácie
použi té na klasi fi káciu a
označovani e a zabezpečte
prístup k týmto
informáciám

Obrázok 5 Čo treba urobiť v prípade nových informácií o nebezpečnosti
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18.
Žiadosť
názvu
18.1

o používanie

71

alternatívneho

chemického

Úvod

Podľa nariadenia CLP musia byť látky a zmesi uvedené na trh náležite identifikované (pozri
oddiel 12.6 o identifikátoroch výrobku v tomto usmerňovacom dokumente). Ako výrobca,
dovozca alebo následný užívateľ sa však možno obávate, že odhalenie chemickej
identity jednej alebo viacerých látok obsiahnutých vo vašej zmesi (zmesiach) na etikete
alebo v karte bezpečnostných údajov ohrozí dôverný charakter vašej podnikateľskej
činnosti, konkrétne vaše práva duševného vlastníctva (článok 24 nariadenia CLP). V takých
prípadoch vám nariadenie CLP umožňuje, aby ste agentúre predložili žiadosť o používanie
alternatívneho chemického názvu, ktorý sa vzťahuje na túto látku (látky) v zmesi, a to v
podobe názvu, ktorým sa určujú najdôležitejšie funkčné chemické skupiny, alebo
alternatívneho označenia. Takéto žiadosti sa v tomto dokumente nazývajú „žiadosti o
používanie alternatívneho chemického názvu“.

18.2

Komu treba žiadosť predložiť?

Všetky žiadosti o alternatívny chemický názov sa zasielajú agentúre (ECHA), ako sa
uvádza v článku 24 nariadenia CLP. Vo vašej žiadosti musíte preukázať, že odhalenie
chemickej identity vašej látky alebo zmesi na etikete ohrozí dôverný charakter vašej
podnikateľskej činnosti, konkrétne vaše práva duševného vlastníctva. Všetky žiadosti o
alternatívne chemické názvy, ktoré schváli agentúra ECHA, budú platné vo všetkých
členských štátoch EÚ. Tento alternatívny chemický názov sa môže použiť na etikete a v
KBÚ zmesi namiesto názvu látky.
Ak bola žiadosť o používanie alternatívneho chemického názvu predložená príslušnému
orgánu členského štátu podľa smernice DPD a žiadosť bola schválená pred 1. júnom 2015,
môže sa naďalej používať schválený alternatívny chemický názov.

18.3

Ktoré látky to zahŕňa?

Môžete podať žiadosť o alternatívny chemický názov pre každú látku v zmesi, ktorej nebola
v Spoločenstve pridelená expozičná limitná hodnota a keď je táto látka klasifikovaná
výlučne v jednej alebo viacerých kategóriach nebezpečnosti uvedených v bode 1.4.1 časti
1 prílohy I k nariadeniu CLP, a to:


ktorákoľvek z kategórií nebezpečnosti súvisiaca s fyzikálnou nebezpečnosťou (časť
2 prílohy I k nariadeniu CLP;



akútna toxicita, kategória 4;



žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2;



vážne poškodenie očí/dráždivosť pre oči, kategória 2;



toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 2 alebo 3;



toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 2; a



nebezpečná pre vodné prostredie – chronická nebezpečnosť, kategória 3 alebo 4.

Používanie alternatívneho chemického názvu musí okrem toho zodpovedať požiadavke
poskytnutia dostatočných informácií na prijatie potrebných zdravotných a bezpečnostných
preventívnych opatrení a na zabezpečenie toho, aby mohli byť riziká spojené
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so zaobchádzaním so zmesou pod kontrolou. Od žiadateľa sa vyžaduje, aby preukázal, že
toto je ten prípad.

18.4

Ako môžete vašu žiadosť predložiť?

Vaša žiadosť by sa mala predložiť agentúre ECHA vo formáte špecifikovanom agentúrou
ECHA a pomocou akýchkoľvek nástrojov, ktoré dáva k dispozícii agentúra ECHA (článok 24
ods. 2 nariadenia CLP), s odkazom na článok 111 nariadenia REACH). Pri žiadosti sa
vyžaduje poplatok, ktorý stanovila Európska komisia. Agentúra ECHA môže od vás
požadovať ďalšie informácie, ak sú takéto informácie potrebné na vykonanie rozhodnutia.
Praktické informácie sú dostupné na príslušnej webovej stránke v rámci webovej lokality
agentúry ECHA na adrese: https://echa.europa.eu/support/dossier-submissiontools/reach-it/requesting-an-alternative-chemical-name-in-mixtures.
Agentúra ECHA vás bude informovať o svojom rozhodnutí do šiestich týždňov od podania
vašej žiadosti alebo v prípade, ak agentúra ECHA požaduje ďalšie informácie, od prijatia
takýchto informácií. Ak agentúra ECHA nevznesie do šiestich týždňov žiadne námietky,
používanie požadovaného názvu sa považuje za povolené.
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19.
Záznamy
o informácie
19.1

týkajúce
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sa

informácií

a

žiadosti

Akú evidenciu záznamov od vás vyžadujú nariadenia REACH
a CLP, pokiaľ ide o klasifikáciu a označovanie?

Ako dodávateľ (výrobca látok, dovozca látok alebo zmesí, alebo ako následný užívateľ)
musíte zostaviť a sprístupniť všetky informácie, ktoré ste použili na klasifikáciu a
označovanie vašej látky alebo zmesi. Tieto informácie sa musia uchovávať najmenej počas
desiatich rokov odo dňa, keď ste danú látku alebo zmes naposledy dodali (článok 49
nariadenia CLP). Ako distribútor musíte tiež zostaviť a sprístupniť všetky informácie,
ktoré ste použili na označenie (pozri tiež tabuľku 4 v kapitole 2 tohto usmerňovacieho
dokumentu).

Nariadenie REACH vyžaduje, aby ste zhromaždili a uchovali všetky
informácie potrebné na plnenie svojich povinností podľa nariadenia
REACH aspoň počas aspoň 10 rokov potom, ako ste látku alebo zmes
poslednýkrát vyrobili, doviezli, dodali alebo použili. Musíte bezodkladne
predložiť alebo sprístupniť tieto informácie na žiadosť príslušného
orgánu/orgánov členského štátu, v ktorom máte sídlo, alebo agentúre
(článok 36 nariadenia REACH).

Ak bola vaša látka zaregistrovaná podľa nariadenia REACH alebo podlieha
iným povinnostiam podľa nariadenia REACH, informácie, ktoré sa musia
uchovávať podľa nariadenia CLP, sa musia uchovávať spolu
s informáciami potrebnými na plnenie vašich povinností podľa nariadenia
REACH (článok 49 ods. 1 nariadenia CLP).

19.2

Komu musíte tieto informácie ukázať?

Príslušný orgán/orgány alebo orgány presadzovania v členskom štáte, v ktorom ste
usadený, alebo agentúra ECHA môžu požadovať všetky informácie, ktoré ste použili na
účel klasifikácie a označovania podľa nariadenia CLP. Na základe takejto žiadosti ste
povinní takéto informácie predložiť. Ak sú však informácie, ktoré požaduje príslušný orgán,
uvedené vo vašom oznámení podľa nariadenia CLP alebo vo vašej registrácii podľa
nariadenia REACH, tieto informácie budú k dispozícii agentúre ECHA a príslušný orgán
musí adresovať svoju žiadosť agentúre ECHA (článok 49 ods. 3 nariadenia CLP).
Od všetkých členských štátov sa vyžaduje, aby ustanovili orgán alebo orgány (napríklad
centrá pre otravy26), ktoré budú zodpovedať za prijímanie informácií dôležitých pre
Komisia vypracovala a sprístupnila zoznam vymenovaných orgánov na adrese
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-centres_en.
26
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navrhnutie preventívnych a liečebných opatrení, a to predovšetkým v prípade reakcie na
ohrozenie zdravia. Ak ste dovozca alebo následný užívateľ uvádzajúci zmesi na trh,
tieto orgány musia prijať od vás potrebné informácie, okrem iného o chemickom zložení
zmesí uvedených na trh a klasifikovaných ako nebezpečné na základe ich účinkov na
zdravie a fyzikálnych účinkov. Informácie, ktoré predkladáte, musia zahŕňať chemickú
identitu látok v zmesiach, v prípade ktorých agentúra vyhovela žiadosti o používanie
alternatívneho chemického názvu (článok 45 nariadenia CLP a príloha VIII k nariadenou
CLP)27.

27

Pozri tiež Usmernenie o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia.
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20.
Návrhy
a označovanie
20.1

75

na

harmonizovanú

klasifikáciu

Čo by mal návrh zahŕňať?

Návrhy na harmonizovanú klasifikáciu a označenie látky by mali zahŕňať návrhy na
uvedenie nového záznamu alebo na aktualizáciu existujúceho záznamu v prílohe VI
k nariadeniu CLP a za normálnych okolností by mali byť predložené, ak táto látka spĺňa
klasifikačné kritériá pre (článok 36 nariadenia CLP):


respiračnú senzibilizáciu, kategória 1,



mutagenitu pre zárodočné bunky, kategórie 1A, 1B alebo 2,



karcinogenitu, kategórie 1A, 1B alebo 2, alebo



reprodukčnú toxicitu, kategórie 1A, 1B alebo 2.

Ku každému návrhu, ktorý sa nevzťahuje na klasifikáciu pre karcinogenitu, mutagenitu pre
zárodočné bunky, reprodukčnú toxicitu (CMR) alebo respiračnú senzibilizáciu, musíte
predložiť argumenty odôvodňujúce potrebu harmonizácie klasifikácie a označenia v celej
Únii v súvislosti s nebezpečnosťou (nebezpečnosťami), na ktorú sa vzťahuje váš návrh.
Keď takýto návrh predkladá výrobca, dovozca alebo následný užívateľ, mal by sa vyberať
aj príslušný poplatok, ktorý stanoví Komisia prostredníctvom svojho nariadenia, ktoré sa
má prijať v súlade s článkom 37 ods. 3 nariadenia CLP28.
Na rozdiel od iných látok, účinné látky v zmysle nariadenia (ES) 1107/2009 (prípravky na
ochranu rastlín) alebo (EÚ) 528/2012 (biocídne výrobky) zvyčajne podliehajú
harmonizovanej klasifikácii a označovaniu pre všetky triedy nebezpečnosti (pozri oddiel 22
tohto usmerňovacieho dokumentu).
Návrhy sa môžu týkať uvedenia klasifikácie látky v časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP
alebo aktualizácie existujúceho záznamu v prílohe VI (pozri oddiel 7 tohto usmerňovacieho
dokumentu). Musia byť predložené agentúre.

20.2

Kto môže predložiť návrh?

Návrh harmonizovanej klasifikácie a označenia látky môže agentúre predložiť príslušný
orgán členského štátu alebo výrobca, dovozca a následný užívateľ látky (článok 37
nariadenia CLP29). Príslušný orgán môže predložiť takýto návrh aj v súvislosti s
nebezpečnosťou, pre ktorú už existuje harmonizovaná klasifikácia a označenie tejto látky.
Výrobca, dovozca alebo následný užívateľ však nemôže predložiť takýto návrh v
súvislosti s nebezpečnosťou, pre ktorú už existuje harmonizovaná klasifikácia a označenie
takejto látky; na druhej strane, ak má nové informácie, ktoré môžu viesť k zmene
harmonizovanej klasifikácie a označovania látky, musí kontaktovať príslušný orgán v
jednom z členských štátov, v ktorých sa látka uvádza na trh, a predložiť mu návrh (článok
37 ods. 6 nariadenia CLP). Ak sa návrh príslušného orgánu alebo výrobcu, dovozcu alebo
následného užívateľa týka iných tried nebezpečnosti ako je CMR alebo respiračných
senzibilizátorov, je potrebné odôvodnenie preukazujúce potrebu konať na úrovni Únie.

28

Poplatok, ktorý má byť zaplatený agentúre ECHA, je stanovený v nariadení o poplatkoch (EÚ) č. 440/2010.

Upozorňujeme, že pre účinné látky použité v prípravkoch na ochranu rastlín alebo v biocídnych výrobkoch
môžu návrhy predkladať len príslušné orgány členských štátov, t. j. nie spoločnosti.
29
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Ako predkladá návrh spoločnosť?

Postup, ktorým sa návrh harmonizovanej klasifikácie látky predkladá agentúre, je uvedený
v článku 37 nariadenia CLP. Podrobné a praktické informácie sú uvedené v Usmernení k
príprave dokumentácií pre harmonizovanú klasifikáciu a označovanie.
Kroky potrebné na predloženie návrhu sú zhrnuté na obrázku 6.

Zoraďte informácie o
posúdení nebezpečnosti
použité na priradenie
klasifikácie a označovania
vašej látky

Ak nie je založená na
klasifikácii ako CMR alebo
respiračná senzibilizácia,
vypracujte argumentáciu na
účely harmonizovanej
klasifikácie a označovania
vašej látky

Uistite sa, či ste uviedli
všetky informácie potrebné
na to, aby vaša látka bola
uvedená v zozname
harmonizovanej klasifikácie a
označovania uvedenom
v tabuľke 3 prílohy VI
k nariadeniu CLP

Na vypracovanie a
predloženie vášho návrhu
použite formát správy CLH a
určený webový formulár
poskytovaný agentúrou
ECHA (vrátane úhrady
príslušného poplatku v
prípade, že látka nie je
klasifikovaná ako CMR alebo
respiračná senzibilizácia)

Fyzikálna
nebezpečnosť a
nebezpečnosť pre
zdravie ľudí
a životné prostredie

- Príslušné číslovanie a informácie
týkajúce sa identifikácie vašej látky,
v prípade potreby vrátane:
indexového čísla a čísla EINECS, čísla
NLP, čísla CAS a medzinárodnej
identifikácie látok (International
Substance Identification);
- Informácie týkajúce sa klasifikácie
vašej látky vrátane všetkých prvkov
klasifikácie a označovania (t. j.
výstražné piktogramy, výstražné
slová, kodifikácia nebezpečnosti a
bezpečnostné upozornenia,
špecifické koncentračné limity alebo
M-koeficienty, všetky medzné
hodnoty a doplňujúce označovacie
informácie);
- Poznámky budú priradené k
záznamu v zozname poznámok
uvedených v časti 1 prílohy VI k
nariadeniu CLP.

Obrázok 6 Kroky potrebné pri vypracovaní a predložení návrhu
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77

Návrh bol predložený: čo bude nasledovať?

Po predložení návrhu budú mať všetky zúčastnené strany možnosť vyjadriť sa k nemu.
Možnosť vyjadriť sa k návrhu bude poskytnutá prostredníctvom webovej stránky agentúry
ECHA (https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation) v
určenom formulári na pripomienkovanie, pričom pripomienky môžu byť zaslané do
stanoveného termínu.
Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) v rámci agentúry vypracuje stanovisko k návrhu
harmonizovanej klasifikácie a označovania látky do osemnástich mesiacov (článok 37
ods. 4 nariadenia CLP) a agentúra potom toto stanovisko zašle Komisii. Ak Komisia
konštatuje, že váš návrh a odôvodnenie sú náležité, navrhne uvedenie vašej látky v
tabuľke 3 časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP (ktorá obsahuje zoznam látok s
harmonizovanou klasifikáciou a označovaním) spolu s príslušnými prvkami klasifikácie a
označovania, prípadne so špecifickými koncentračnými limitmi, M-koeficientmi a odhadmi
akútnej toxicity. Postup pri uvedení látky v prílohe VI je regulačným postupom, ktorý
podlieha preskúmaniu Európskou komisiou.
Postup agentúry a Komisie po predložení návrhu je zhrnutý na obrázku 7 (článok 37
nariadenia CLP).

Návrh je predložený
agentúre ECHA

Až do 18 mesiacov

Verejná konzultácia

Výbor pre hodnotenie
rizík agentúry ECHA
vypracuje stanovisko k
návrhu

Agentúra ECHA predloží
návrh a stanovisko
Komisii

Bezodkladne

Rozhodnutie o uvedení v
prílohe VI s regulačným
postupom s kontrolou

Obrázok 7 Postup agentúry a Komisie po predložení návrhu harmonizovanej
klasifikácie a označovania
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21.

Nadväzujúce právne predpisy – prehľad

21.1

Nadväzujúce právne predpisy

Klasifikácia vašej látky alebo zmesi môže viesť k tomu, že sa jej budú týkať ustanovenia
iných právnych predpisov Únie než je nariadenie CLP (nadväzujúce právne predpisy).
Takéto akty sú napríklad:


Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok (nariadenie
REACH): nariadenie (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 (pozri oddiel 23 tohto
usmerňovacieho dokumentu);



Kontrola nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok
(Seveso III): smernica 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012;



Prípravky na ochranu rastlín: nariadenie (ES) č. 1107/2009 (PPPR) z 31. októbra
2009 (pozri oddiel 22 tohto usmerňovacieho dokumentu);



Biocídne výrobky: nariadenie (ES) č. 528/2012 (BPR) zo 16. februára 1998 (pozri
oddiel 22 tohto usmerňovacieho dokumentu);



Chemické látky pri práci: smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998;



Karcinogény a mutagény pri práci: smernica 2004/37/ES z 29. apríla 2004;



Mladí ľudia pri práci: smernica Rady 94/33/ES zo streda 22. júna 1994;



Tehotné a dojčiace pracovníčky pri práci: smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra
1992;



Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práci: smernica Rady 92/58/EHS z streda
24. júna 1992;



Kozmetické výrobky: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
z 30. novembra 2009;



Bezpečnosť hračiek: smernica Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 v znení zmien a
doplnení smernice 93/68/EHS;



Detergenty: nariadenie (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004;



Systém udeľovania environmentálnej značky: nariadenie (ES) č. 1980/2000 z
pondelok 17. júla 2000;



Aerosólové rozprašovače: smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975. Článok 14
ods. 2 písm. c) nariadenia CLP zohľadňuje článok 8 ods. 1 písm. a) smernice o
aerosóloch;



Obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín: smernica Rady 1999/13/ES
(VOCD) z 11. marca 1999 a smernica 2004/42/ES z 21. apríla 2004;



Posudzovanie a riadenie kvality okolitého ovzdušia: smernica Rady 1996/62/ES zo
piatok 27. septembra 1996;



Vývoz a dovoz nebezpečných chemických látok: nariadenie (EÚ) č. 649/2012 zo
4. júla 2012;



Nebezpečný odpad: smernica 2008/98/ES (rámcová smernica o odpade)
a rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000;



Batérie a akumulátory: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES
zo 6. septembra 2006;
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Vozidlá po dobe životnosti: smernica 2000/53/ES z 18. septembra 2000; a



Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE): smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2012/19/EÚ z 27. januára 2002.
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Niektoré z týchto aktov Únie môžu stále odkazovať na predchádzajúce smernice o
klasifikácii a označovaní látok a zmesí (prípravkov), t. j. na smernicu DSD alebo DPD;
v priebehu času niektoré z nich mohli byť alebo stále sú v procese zmien na účely
zohľadnenia nariadenie CLP. Súhrn prepojení medzi nariadením CLP a nariadením REACH a
medzi nariadením BPR a nariadením PPPR je uvedený v oddieloch 22 a 23 tohto
usmerňovacieho dokumentu.
Nariadenie CLP bolo prijaté v rámci balíka právnych predpisov, ktorý obsahuje aj:


Nariadenie (ES) č. 1336/2008, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 648/2004 z 31.
marca 2004 o detergentoch. Uskutočnili sa tieto zmeny: Výraz „zmes“ nahradil
výraz „prípravok“ a odkazy na nariadenie CLP nahradili odkazy na smernice DSD
a DPD; a



Smernica 2008/112/ES na zmenu a doplnenie šiestich smerníc Spoločenstva:



Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov: Výraz „zmes“ nahrádza
výraz „prípravok“ a odkazy na nariadenie CLP nahrádzajú odkazy na smernicu DSD.
Vloženie všeobecného odkazu na nariadenie o testovacích metódach (ES)
č. 440/2008, odkaz na kritériá CMR podľa nariadenia CLP a pojem „nebezpečný“
(„dangerous“) prevedený do klasifikácií nebezpečnosti v nariadení CLP; smernica
bola prepracovaná nariadením (EÚ) č. 1223/2009.



Smernica Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek: Výraz „zmes“ nahrádza výraz
„prípravok“, pojem „nebezpečný“ („dangerous“) je prevedený do klasifikácií
nebezpečnosti v nariadení CLP;



Smernica Rady 1999/13/ES (VOCD) z 11. marca 1999 a smernica 2004/42/ES z
21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín: Výraz „zmes“
nahrádza výraz „prípravok“ (obidve smernice), vloženie odkazu na nariadenie CLP v
článku 5 ods. 6 smernice o prchavých organických zlúčeninách (VOCD) pre látky
(od 1. decembra 2010) a pre zmesi (od 1. júna 2015). Rovnako aj vloženie odkazu
na kritériá CMR v nariadení CLP a výstražné upozornenia v článku 5 ods. 6, 8, 9 a
13 smernice VOCD pre látky (od 1. decembra 2010) a pre zmesi (od 1. júna 2015);



Smernica 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti: Pojem
„nebezpečný“ („dangerous“) je prevedený do klasifikácií nebezpečnosti v nariadení
CLP; a



Smernica 2002/96/ES z 27. januára 2003 o obmedzení použitia určitých
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach: Výraz „zmes“
nahrádza výraz „prípravok“, odkazy na nariadenie CLP nahrádzajú odkazy na
smernicu DSD; pojem „nebezpečný“ („dangerous“) je prevedený do klasifikácií
nebezpečnosti v nariadení CLP. Smernica bola prepracovaná a 13. augusta 2012
nadobudla účinnosť nová smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a
elektronických zariadení (OEEZ) 30.

Smernica o OEEZ je k dispozícii na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0019.
30
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Zmeny vyplývajúce z nariadenia (ES) č. 1336/2008 a smernice 2008/112/ES nadobudli
platnosť v dátumoch, ktoré sú v súlade s dátumami uplatňovania nariadenia CLP, t. j. buď
pri nadobudnutí účinnosti nariadenia CLP od 1. decembra 2010 alebo od 1. júna 2015.

21.2

„Nebezpečné“ („dangerous“) látky a prípravky
v nadväzujúcich právnych predpisoch EÚ

Niektoré právne predpisy Únie môžu stále odkazovať na „nebezpečné“ (dangerous) látky
alebo prípravky, aby boli pokryté látky alebo prípravky, ktoré spadajú do kategórie
nebezpečenstva podľa smernice DSD alebo DPD.
Keďže pravidlá nariadenia CLP pre klasifikáciu látok sú platné od roku 2010 a pravidlá pre
zmesi sú platné od roku 2015, prebieha proces zmien príslušných zákonov EÚ.
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22.
Nariadenie o biocídnych výrobkoch, nariadenie
o prípravkoch na ochranu rastlín a prepojenia s nariadením
CLP
Ustanovenia nariadenia CLP sa v plnej miere vzťahujú na akúkoľvek látku alebo zmes,
ktorej uvádzanie na trh a používanie podliehajú nariadeniu BPR alebo PPPR. Nariadenie
CLP však v žiadnom prípade nenahrádza ustanovenia nariadenia BPR ani ustanovenia
nariadenia PPPR.
V praxi to znamená, že vaše účinné látky a biocídne výrobky alebo prípravky na ochranu
rastlín (zmesi) musia byť klasifikované a označované podľa nariadenia CLP. Musíte vziať do
úvahy všetky ďalšie informácie požadované nariadením BPR alebo nariadením PPPR, ktoré
majú byť doplňujúcimi informáciami pre označovanie na účely nariadenia CLP (článok 25
nariadenia CLP) (pozri oddiel 12 tohto usmerňovacieho dokumentu).
Látky, ktoré sú účinnými látkami v zmysle nariadenia BPR alebo nariadenia PPPR, za
normálnych okolností podliehajú harmonizovanej klasifikácii a označovaniu (pozri oddiely 7
a 20 tohto usmerňovacieho dokumentu), t. j. harmonizované budú všetky klasifikácie
nebezpečnosti a označovacie prvky. Ide o rozdielny prístup oproti iným látkam, v prípade
ktorých bude zvyčajne harmonizovaná len klasifikácia a prvky označovania pre vlastnosti
CMR a respiračné senzibilizátory, zatiaľ čo iné klasifikácie a súvisiace prvky označovania
budú harmonizované len v závislosti od jednotlivých prípadov, ak sa predloží odôvodnenie
preukazujúce potrebu takéhoto konania na úrovni Únie (článok 36 ods. 2 nariadenia CLP).
V súvislosti s návrhmi na harmonizovanú klasifikáciu upozorňujeme, že takéto návrhy pre
účinné látky použité v prípravkoch na ochranu rastlín alebo v biocídnych výrobkoch môžu
predkladať len príslušné orgány členských štátov.
Ak by ste chceli zmeniť zloženie biocídneho výrobku alebo prípravku na ochranu rastlín,
musíte požiadať o zmenu autorizácie tohto prípravku alebo výrobku príslušný orgán
členského štátu, v ktorom výrobok alebo prípravok uvádzate na trh, alebo v prípade
biocídneho výrobku, pre ktorý bola udelená autorizácia Únie, agentúru ECHA31. Vo vašej
žiadosti by ste mali uviesť, že klasifikáciu vášho výrobku ste museli zmeniť vzhľadom na
zmenu v jeho zložení, keď to bolo vhodné.
Ak budú k dispozícii informácie, ktoré povedú k aktualizácii klasifikácie a označovania
vašej látky alebo zmesi, musíte tak urobiť v súlade s ustanoveniami nariadenia CLP (článok
30 nariadenia CLP) (pozri oddiel 17 tohto usmerňovacieho dokumentu). Ak však vaša látka
alebo výrobok (zmes) spadajú pod nariadenie BPR alebo nariadenie PPPR a podliehajú
rozhodnutiu o autorizácii alebo registrácii podľa jedného z týchto nariadení, potom platia aj
požiadavky týchto nariadení (článok 15 ods. 5 a článok 30 ods. 3 nariadenia CLP).

31

Pozrite si nariadenie (EÚ) č. 354/2013 o zmenách v autorizovaných biocídnych výrobkoch.
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23.
Povinnosti podľa nariadenia REACH vyplývajúce z
klasifikácie látok
Vaše povinnosti podľa nariadenia REACH spravidla vyplývajú z množstva látky, ktorú
vyrábate alebo dovážate. Konkrétne povinnosti môžu závisieť aj od klasifikácie všetkých
(alebo niektorých) látok a zmesí, konkrétne:


ak by ste vyrábali látku alebo ju dovážali buď ako takú alebo v zmesi v množstvách
10 ton a viac ročne, ste povinný posúdiť expozíciu a charakterizovať súvisiace riziko
na účely vypracovania správy o chemickej bezpečnosti v prípade, že táto látka
spĺňa kritériá pre klasifikáciu (článok 14 nariadenia REACH);



musíte zostaviť KBÚ v prípade, že vaša látka alebo zmes spĺňa kritériá pre
klasifikáciu (článok 31 nariadenia REACH);



musíte poskytnúť všetky informácie požadované podľa prílohy VII k nariadeniu
REACH (prípadne podľa hlavy V nariadenia CLP), ak vyrábate alebo dovážate látku
v množstve 1 až 10 ton ročne, ktorá pravdepodobne bude klasifikovaná ako CMR
kategórie 1A alebo 1B podľa nariadenia CLP, alebo má disperzné použitie a
pravdepodobne bude klasifikovaná z hľadiska účinkov na zdravie ľudí alebo na
životné prostredie.

V prípade, že používate látku klasifikovanú ako CMR kategórie 1A alebo 1B, PBT alebo
vPvB, alebo identifikovanú ako spôsobujúcu rovnaké obavy, musíte zistiť, či bola látka
identifikovaná ako látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy (SVHC), ktorá je uvedená v
zozname kandidátskych látok, prípadne ďalej uprednostnená a uvedená v prílohe XIV k
nariadeniu REACH ako látka podliehajúca autorizácii. Autorizačný postup nezávisí od
vyrobeného množstva (článok 57 písm. f) nariadenia REACH). V tomto zmysle je dôležité
pravidelne kontrolovať prílohu XIV a zoznam kandidátskych látok pre látky SVHC vždy, keď
do autorizačného postupu vstupujú nové látky32.
Vezmite tiež na vedomie obmedzenia v prílohe XVII k nariadeniu REACH, najmä tie, ktoré
sa týkajú látok CMR a sú uvedené v položkách 28, 29 a 30.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na príslušnej webovej stránke v rámci webovej lokality agentúry ECHA:
https://echa.europa.eu/substances-of-very-high-concern-identification-explained.
32
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24.
Spoločné predkladanie údajov a spoločné zdieľanie
údajov podľa nariadenia REACH
V zmysle nariadenia REACH majú registrujúci v prípade rovnakej látky povinnosť spoločne
predložiť údaje, vrátane údajov na účely klasifikácie a označovania s obmedzenými
výnimkami (článok 11 ods. 1 a 3 nariadenia REACH). Preto sa musia dohodnúť na
klasifikácii a označovaní látky a posúdiť, v ktorých aspektoch existujú medzi
prípadnými registrujúcimi rozdiely. Môže sa stať, že dodávateľ klasifikuje rovnakú látku
inak ako iný dodávateľ, napríklad v prípade nečistoty v jednej z látok, ktorá spôsobí vyššiu
klasifikáciu.
Nariadenie CLP vyžaduje, aby oznamovatelia (v zmysle nariadenia CLP) a registrujúci (v
zmysle nariadenia REACH) urobili všetko pre to, aby dospeli k dohode o zázname, t. j. k
dohodnutej klasifikácii a označovaniu, ktorý má byť zaradený do zoznamu C&L (článok 41
nariadenia CLP), ak by mal zoznam obsahovať rozdielne záznamy pre tú istú látku.
Rôzne profily nečistôt rovnakej látky však môžu znemožniť dohodu o klasifikácii a
označovaní, takže rovnaká látka môže mať v zozname niekoľko záznamov s odlišnou
klasifikáciou a označovaním.
Viac podrobnejších informácií a usmernení o otázkach spojených so spoločným
predkladaním údajov a spoločným zdieľaním údajov nájdete v Usmerneniach k zdieľaniu
údajov.
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25.
Usmerňovacie dokumenty podľa nariadenia REACH,
ktoré sa týkajú nariadenia CLP
Dôležitou súčasťou procesu registrácie podľa nariadenia REACH je posúdenie fyzikálnej
nebezpečnosti a nebezpečnosti pre zdravie a pre životné prostredie. Ďalšie užitočné
informácie môžete nájsť v rôznych usmerňovacích dokumentoch, ktoré vám pomôžu
pochopiť a posúdiť nebezpečnosť vašej látky alebo zmesi. Agentúra uverejnila viacero
usmerňovacích dokumentov (na niektoré z nich odkazuje tento usmerňovací dokument) v
súvislosti s nariadením REACH, ktoré možno stiahnuť z webovej stránky agentúry:
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach. Osobitný význam pre
nariadenie CLP majú nižšie uvedené usmerňovacie dokumenty.
Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov
Tento usmerňovací dokument pomáha priemyselným odvetviam pri stanovení úloh a
požiadaviek, ktorým treba vyhovieť, aby boli splnené povinnosti podľa článku 31
(požiadavky na karty bezpečnostných údajov) a prílohy II k nariadeniu REACH.
Usmernenie k registrácii
Tento usmerňovací dokument poskytuje vysvetlenie úloh „výrobcu“ a „dovozcu“.
Usmernenie pre následných užívateľov
Tento usmerňovací dokument poskytuje vysvetlenie úloh „následného užívateľa“ a
„distribútora“.
Usmernenie k požiadavkám na látky vo výrobkoch
Tento usmerňovací dokument poskytuje vysvetlenie úlohy „výrobcu (dovozcu)
výrobkov“.
Usmernenie k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti
Tento usmerňovací dokument poskytuje odporúčania, ako vykonať určité kroky, ktoré sú
spoločné pre posúdenie nebezpečnosti podľa nariadenia REACH a klasifikáciu, t.j. kde nájsť
dostupné informácie, ako posúdiť zhromaždené údaje a ako použiť informácie, ktoré
nepochádzajú z testovania. Na pochopenie a použitie tohto odporúčania budú možno
potrebné odborné znalosti. Dokument sa skladá zo šiestich hlavných častí (A až F)
a podporného referenčného usmernenia (R.2 až R.20). Časť B obsahuje stručné
usmernenie k posúdeniu nebezpečnosti. Obsahuje požiadavky na informácie o vnútorných
vlastnostiach látky v rámci nariadenia REACH vrátane zhromažďovania informácií,
prístupov bez testovania a tzv. integrovaných stratégií testovania na vytváranie
relevantných informácií o každej nebezpečnosti.
Kapitoly týkajúce sa klasifikácie a označovania sú tieto:


Kapitola R.3 - Usmernenie k zberu dostupných informácií,



Kapitola R.4 - Hodnotenie informácií,
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Kapitola R.6 - Podrobné usmernenie k prístupom bez testovania,



Kapitola R.7 - Informácie o tom, ako odvodiť príslušné informácie na klasifikáciu a
označovanie (usmernenie pre konkrétne nebezpečnosti), a



Časť D - Premostenie k použitiu expozičných scenárov v kontexte správy o
chemickej bezpečnosti a rozšírenej KBÚ.

Usmernenie k spoločnému využívanu údajov
Tento dokument poskytuje podrobné informácie a usmernenia o otázkach, ktoré sa týkajú
spoločného využívania údajov a spoločného predkladania údajov, ako sú napr. povinnosti
registrujúcich na účely spoločného využívania údajov (pozri tiež oddiel 24 tohto
usmerňovacieho dokumentu).
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Príloha 1. Slovník pojmov
Výrazy použité v tomto usmerňovacom dokumente
Aerosól: aerosólový rozprašovač, akákoľvek jednorazová nádoba vyrobená z kovu, skla
alebo plastu a obsahujúca stlačený plyn, skvapalnený alebo rozpustený pod tlakom,
s kvapalinou, pastou alebo práškom alebo bez kvapaliny, pasty alebo prášku, a vybavená
vypúšťacím zariadením, ktoré umožňuje obsah vystreknúť ako tuhé alebo kvapalné častice
suspendované v plyne, ako penu, pastu alebo prášok, alebo v kvapalnom alebo v plynnom
stave;
Zliatina: kovový materiál, homogénny na makroskopickej úrovni, ktorý pozostáva z dvoch
alebo viacerých prvkov spojených tak, že sa mechanickými prostriedkami nedajú ľahko
oddeliť; zliatiny sa na účely nariadenia CLP považujú za zmesi;
Výrobok (podľa nariadení REACH a CLP): predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny
tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho
chemické zloženie;
Aspirácia: preniknutie kvapalných alebo tuhých chemických látok alebo zmesi do
priedušnice a dolných dýchacích ciest priamo cez ústnu alebo nosovú dutinu, alebo
nepriamo pri vracaní;
Karcinogén: látka alebo zmes látok, ktorá vyvoláva rakovinu alebo zvyšuje jej výskyt.
Korozívny pre kovy: materiálne poškodzujúci alebo dokonca ničiaci kovy chemickým
pôsobením látky alebo zmesi;
Príslušný orgán: orgán alebo orgány vytvorené členskými štátmi na vykonávanie
povinností vyplývajúcich z nariadenia CLP;
Diferenciácia: rozlišovanie medzi triedami nebezpečnosti na základe spôsobu expozície
alebo charakteru účinkov;
Distribútor: každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii vrátane
maloobchodného predajcu, ktorá látku ako takú alebo látku v zmesi iba uskladňuje alebo
uvádza na trh pre tretie strany;
Následný užívateľ: každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, iná ako
výrobca alebo dovozca, ktorá používa látku ako takú alebo látku v zmesi počas svojich
priemyselných alebo profesionálnych činností. Distribútor ani spotrebiteľ nie je
následný užívateľ. Opätovný dovozca s výnimkou podľa článku 2 ods. 7 písm. c)
nariadenia REACH sa považuje za následného užívateľa;
Sledovaný parameter: akýkoľvek fyzikálno-chemický a biologický účinok alebo vplyv
na životné prostredie, ktorý možno merať za špecifických podmienok;
Výbušný výrobok: výrobok obsahujúci jednu alebo viac výbušných látok;
Výbušná látka: tuhá alebo kvapalná látka (alebo zmes látok), ktorá je samovoľne
schopná chemickou reakciou uvoľňovať plyn pri takej teplote a tlaku a takou rýchlosťou, že
spôsobí poškodenie okolitého prostredia. Patria sem aj pyrotechnické látky, i keď
neuvoľňujú plyny;
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Podráždenie oka: tvorba zmien v oku následkom aplikácie testovanej látky na vonkajší
povrch oka, ktoré sú úplne reverzibilné do 21 dní od aplikácie;
Nariadenie o poplatkoch Nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2010 z 21. mája 2010
o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí;
Horľavý plyn: plyn s medzou zápalnosti v zmesi so vzduchom pri teplote 20 °C a
štandardnom tlaku 101,3 kPa;
Horľavá kvapalina: kvapalina s teplotou vzplanutia maximálne 60 °C. Teplota
vzplanutia je najnižšia teplota (upravená vzhľadom na štandardný tlak 101,3 kPa), pri
ktorej použitie zdroja vznietenia spôsobí vznietenie pár kvapaliny za špecifikovaných
testovacích podmienok;
Horľavá tuhá látka: tuhá látka, ktorá je ľahko horľavá, alebo ktorá môže spôsobiť alebo
prispieť k rozvoju požiaru trením;
Plyn: látka, ktorá (i) má pri teplote 50 °C tlak pár vyšší než 300 kPa; alebo (ii) je úplne
plynná pri teplote 20 °C pri štandardnom tlaku 101,3 kPa;
(Pod-)kategória nebezpečnosti: rozdelenie kritérií v rámci každej triedy nebezpečnosti
s uvedením závažnosti nebezpečnosti;
Trieda nebezpečnosti: povaha fyzikálnej nebezpečnosti, nebezpečnosti pre zdravie alebo
pre životné prostredie;
Výstražný piktogram (niekedy sa v tomto dokumente uvádza aj ako „piktogram“):
grafická kompozícia, ktorá obsahuje určitý symbol a iné grafické prvky, ako napríklad
ohraničenie, vzor pozadia alebo farbu, ktoré majú vyjadrovať osobitné informácie;
Výstražné upozornenie: veta priradená určitej triede a kategórii nebezpečnosti, ktorá
opisuje povahu nebezpečnosti nebezpečnej látky alebo zmesi a v ktorej sa prípadne
uvádza aj stupeň nebezpečnosti;
Nebezpečný: spĺňajúci kritériá týkajúce sa fyzikálnej nebezpečnosti, nebezpečnosti pre
zdravie alebo nebezpečnosti pre životné prostredie, ktoré sú stanovené v častiach 2 až 5
prílohy I k nariadeniu CLP;
Dovoz: fyzické uvedenie na colné územie Únie;
Dovozca: každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá je zodpovedná za
dovoz;
INCHEM: internetový nástroj poskytujúci rôzne informácie týkajúce sa chemickej
bezpečnosti, ktorý bol vytvorený v rámci Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti
a Kanadského centra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
Medziprodukt: látka, ktorá sa vyrába pre chemické spracovanie alebo sa pri ňom
spotrebúva či používa, aby sa transformovala na inú látku;
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Etiketa: príslušná skupina písomných, tlačených alebo grafických informačných prvkov
týkajúcich sa nebezpečných látok alebo zmesi, vybraných ako relevantné pre cieľový
sektor (sektory), ktorá je pripevnená, vytlačená alebo prilepená na vnútornom obale
nebezpečnej látky alebo zmesi, alebo na vonkajšom obale nebezpečných látok alebo zmesi
(definícia je uvedená v kapitole 1.2 GHS OSN);
Prvok označovania: jeden typ informácií, ktoré boli harmonizované na použitie na
etikete, napr. výstražný piktogram, výstražné slovo;
Kvapalina: látka alebo zmes, ktorej tlak pár pri teplote 50 °C neprevyšuje 300 kPa (3
bary), ktorá nie je úplne plynná pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa, a ktorej
teplota topenia alebo počiatočná teplota topenia je 20 °C alebo nižšia pri štandardnom
tlaku 101,3 kPa. Viskózna látka alebo zmes, pre ktorú sa nemôže stanoviť špecifická
teplota topenia, podlieha testu ASTM D 4359-90; alebo testu na stanovenie tekutosti
(skúška penetrometrom) predpísaného v oddiele 2.3.4 prílohy A k Európskej dohode o
medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR);
M-koeficient: násobiaci koeficient. Používa sa na koncentráciu látky, ktorá je
klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie v kategórii akútnej nebezpečnosti 1
alebo v kategórii chronickej nebezpečnosti 1, a používa sa pri metóde súčtu na odvodenie
klasifikácie zmesi, v ktorej sa látka nachádza;
Výrobca: akýkoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá látku vyrába v
Únii;
Výroba: vyrobenie alebo extrakcia látok v prírodnom stave;
Zmes: zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok. Kapitola 1.2 GHS OSN
však uvádza na konci inak rovnakej definície vetu: „v ktorých nereagujú“;
Monomér: látka, ktorá je schopná vytvárať kovalentné väzby so sekvenciou ďalších
rovnakých alebo rozdielnych molekúl za podmienok príslušnej polymerizačnej reakcie
používanej na konkrétny proces;
Mutagén: látka, ktorá spôsobuje zvýšený výskyt mutácií v populáciách buniek a/alebo
organizmoch;
Mutácia: trvalá zmena množstva alebo štruktúry genetického materiálu v bunke;
Oznamovateľ: výrobca alebo dovozca, alebo skupina výrobcov alebo dovozcov
informujúci agentúre;
Organický peroxid: kvapalná alebo tuhá organická látka, ktorá obsahuje dvojmocnú
štruktúru -O-O- a možno ju považovať za derivát peroxidu vodíka, v ktorom sa jeden alebo
obidva atómy vodíka nahradili organickými radikálmi. Tento pojem zahŕňa aj formulácie
organických peroxidov (zmesi);
Oxidujúci plyn: každý plyn, ktorý vo všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobiť
alebo podporovať horenie iného materiálu viac ako vzduch;
Oxidujúca kvapalina: kvapalina, ktorá síce sama nemusí byť horľavá, ale vo
všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobovať horenie alebo podporovať horenie
iného materiálu;
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Oxidujúca tuhá látka: tuhá látka, ktorá síce sama nemusí byť horľavá, ale vo
všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobovať alebo podporovať horenie iného
materiálu;
Zavedená látka: látka, ktorá spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií:
(a) uvádza sa v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok
(EINECS);
(b) aspoň raz počas 15 rokov pred nadobudnutím účinnosti nariadenia REACH bola
vyrobená v Únii alebo v krajinách, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. januára 1995,
1. mája 2004 alebo 1. januára 2007, ale výrobca alebo dovozca ju neuviedol na
trh, za predpokladu, že výrobca alebo dovozca má o tom písomný dôkaz; a
(c) bola uvedená na trh v Únii alebo v krajinách, ktoré pristúpili k Európskej únii
1. januára 1995, 1. mája 2004 alebo 1. januára 2007, výrobcom alebo dovozcom
kedykoľvek od 18. septembra 1981 do 31. októbra 1993 vrátane a pred
nadobudnutím platnosti nariadenia REACH sa považovala za oznámenú v súlade s
prvou zarážkou článku 8 ods. 1 smernice 67/548/EHS vo verzii článku 8 ods. 1
vyplývajúcej zo zmeny vykonanej smernicou 79/831/EHS, ale nespĺňa definíciu
polyméru uvedenú v nariadení REACH, ak výrobca alebo dovozca má o tom
písomný dôkaz;
Uvedenie na trh: dodávanie alebo sprístupnenie tretej strane, za úhradu alebo bezplatne.
Dovoz sa považuje za uvedenie na trh.
Polymér: látka, ktorá sa skladá z molekúl charakterizovaných sekvenciou jedného alebo
viacerých druhov monomérnych jednotiek. Takéto molekuly by mali byť distribuované
v určitom rozsahu molekulových hmotností, pričom rozdiely v molekulových hmotnostiach
sú spôsobené najmä rozdielnym počtom monomérnych jednotiek. Polymér tvorí:
(a) jednoduchá hmotnostná väčšina molekúl obsahujúca najmenej tri monomérne
jednotky, ktoré sú viazané kovalentnými väzbami aspoň na jednu inú monomérnu
jednotku alebo inú reagujúcu zložku; a
(b) menej ako jednoduchá hmotnostná väčšina molekúl s rovnakou molekulovou
hmotnosťou. „Monomérna jednotka“ je v zmysle tejto definície zreagovaná forma
monomérnej látky v polyméri;
Bezpečnostné upozornenie: veta, ktorá opisuje odporúčané opatrenia (opatrenia) na
minimalizovanie nepriaznivých účinkov alebo zabránenie nepriaznivým účinkom, ktoré
vyplývajú z expozície nebezpečnej látke alebo zmesi pri jej používaní alebo
zneškodňovaní;
Identifikátor výrobku: údaje, ktoré umožňujú identifikáciu látky alebo zmesi;
Samozápalná kvapalina: kvapalina, ktorá je aj v malých množstvách schopná vznietiť sa
v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom;
Samozápalná tuhá látka: tuhá látka, ktorá je aj v malých množstvách schopná vznietiť
sa v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom;
Pyrotechnický výrobok: výrobok obsahujúci jednu alebo viac pyrotechnických látok;
Pyrotechnická látka: látka alebo zmes látok určených na to, aby vyvolali tepelný,
svetelný, zvukový, plynový alebo dymový efekt alebo ich kombinácie ako dôsledok
nevýbušných samovoľných exotermických chemických reakcií;
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Registrujúci: výrobca alebo dovozca látky alebo výrobca alebo dovozca výrobku,
ktorý predkladá žiadosť o registráciu látky podľa nariadenia REACH;
Respiračný senzibilizátor: látka, ktorá vyvoláva precitlivenosť dýchacích ciest po
vdychovaní látky;
Samovoľne sa zahrievajúca látka: tuhá alebo kvapalná látka iná ako samozápalná
látka, ktorá reakciou so vzduchom a bez dodania energie podlieha samovoľnému
zahrievaniu; táto látka sa odlišuje od samozápalnej látky v tom, že sa vznieti len vo
veľkých množstvách (kilogramy) a po dlhom čase (hodiny alebo dni);
Samovoľne reagujúca látka: tepelne nestabilná kvapalina alebo tuhá látka podliehajúca
silnému exotermického rozkladu aj bez prítomnosti kyslíka (vzduchu). Do tejto definície
nepatria látky a zmesi klasifikované podľa nariadenia CLP ako výbušniny, organické
peroxidy alebo ako oxidujúce látky;
Vážne poškodenie oka: poškodenie tkaniva v oku alebo závažné fyzické zhoršenie zraku
po aplikácii testovanej látky na vonkajší povrch oka, ktoré nie je úplne reverzibilné do 21
dní po aplikácii;
Výstražné slovo: slovo, ktoré označuje relatívnu úroveň závažnosti nebezpečnosti a ktoré
má potenciálneho čitateľa upozorniť na túto nebezpečnosť; rozlišujú sa tieto dve úrovne:
(a) nebezpečenstvo je výstražné slovo označujúce závažnejšie kategórie
nebezpečnosti; a
(b) pozor je výstražné slovo označujúce menej závažné kategórie nebezpečnosti;
Poleptanie kože: ireverzibilné poškodenie kože, a to najmä viditeľná nekróza cez
epidermu až do dermy po aplikácii testovanej látky v trvaní do 4 hodín;
Podráždenie kože: reverzibilné poškodenie kože po aplikácii testovanej látky v trvaní do
4 hodín;
Kožný senzibilizátor je látka, ktorá vyvolá alergickú reakciu po kontakte s kožou.
Definícia „kožného senzibilizátora“ je ekvivalentná s výrazom „kontaktný senzibilizátor“;
Tuhá látka: látka alebo zmes, ktorá nespĺňa podmienky vymedzujúce kvapalinu alebo
plyn;
Látka: chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek
výrobným postupom vrátane všetkých prísad potrebných na udržanie ich stability a
všetkých identifikovaných nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ktorá však
nezahŕňa žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability látky alebo
zmeny jej zloženia;
Symbol: grafický prvok určený na stručné poskytnutie informácií;
Použitie: akékoľvek spracovanie, úprava, spotreba, uskladnenie, uchovávanie,
zaobchádzanie, plnenie do nádob, prenos z jednej nádoby do druhej, zmiešavanie, výroba
výrobku alebo akýkoľvek iný druh využitia.
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Príloha 2. Ďalšie zdroje informácií
V tejto časti je uvedený prehľad zdrojov informácií a odporúčanie týkajúce sa nariadenia
CLP okrem zdrojov uvedených v oddiele 9 tohto usmerňovacieho dokumentu.
1.

Usmernenie o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP:toto Úvodné usmernenie
k nariadeniu CLP bolo vypracované s cieľom pomôcť vám pri pochopení požiadaviek
nariadenia CLP. Ak by ste potrebovali konkrétnejšie usmernenie k aplikácii kritérií
nariadenia CLP na klasifikáciu vašich látok a zmesí, pozrite si Usmernenie o
uplatňovaní kritérií nariadenia CLP.

2.

Usmernenie k označovaniu a baleniu v súlade s nariadením CLP: V tomto
dokumente sa opisujú osobitné ustanovenia pre označovanie a balenie chemických
látok a zmesí podľa hlavy III a IV nariadenia CLP. (pozri Usmernenie k označovaniu a
baleniu v súlade s nariadením CLP).

3. Usmernenie o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na
ohrozenie zdravia – príloha VIII k nariadeniu CLP: tento dokument poskytuje
podrobné usmernenia pre spoločnosti k tomu, ako môžu splniť svoje povinnosti
v zmysle článku 45 nariadenia CLP a jeho prílohy VIII v súvislosti s predkladaním
údajov vnútroštátnym ustanoveným orgánom v súvislosti s nebezpečnými zmesami,
ktoré spoločnosti uvádzajú na trh (pozri Usmernenie o harmonizovaných informáciách
súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia a webovú stránku centier pre otravy
agentúry ECHA na https://poisoncentres.echa.europa.eu/).
4.

Asistenčné pracoviská pre CLP/REACH v členských štátoch: sú vytvorené
v každom členskom štáte a sú to kontaktné miesta pre otázky súvisiace
s nariadeniami CLP a REACH (pozri článok 44 nariadenia CLP). Je možné, že príslušný
orgán vášho členského štátu sa rozhodne spojiť asistenčné pracovisko pre CLP
a asistenčné pracovisko pre REACH, nie je to však povinné. Kontaktné informácie o
vašom asistenčnom pracovisku pre nariadenie REACH sú uvedené na webovej lokalite
agentúry ECHA: https://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks.

5. Webová stránka GR GROWTH rast:táto webová stránka poskytuje prehľad a
odkazy na ďalšie informácie vrátane ďalšieho usmernenia na adrese
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/classification-labelling/
6. Webová stránka GR ENV: táto webová stránka poskytuje prehľad a odkazy na ďalšie
informácie vrátane ďalšieho usmernenia na adrese
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/labelling/index_en.htm.
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Príloha 3. GHS OSN a nariadenie CLP
A.3.1.

Základné informácie

Globálne harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok (GHS) schválila
OSN v Ženeve v decembri 2002. GHS OSN bol zavedený do právneho rámca EÚ
prostredníctvom nariadenia CLP, ktoré je právne záväzné a priamo uplatniteľné v členských
štátoch EÚ.

A.3.2.

Dodatočné triedy nebezpečnosti

Zavedenie tried nebezpečnosti GHS OSN v EÚ je založené na tzv. stavebnicovom prístupe,
ktorý rôznym krajinám a jurisdikciám umožňuje zaviesť do vlastnej legislatívy iba tie triedy a
kategórie nebezpečnosti, ktoré považujú za relevantné.

A.3.3.

Kategórie GHS OSN, ktoré nie sú uvedené v nariadení CLP

Na základe stavebnicového prístupu nariadenie CLP nezahŕňa vždy všetky kategórie
nebezpečnosti uvedené v GHS OSN, keďže neboli všetky súčasťou smernice DSD, ako sa
uvádza v tabuľke 14.
Tabuľka 12 Kategórie nebezpečnosti uvedené v GHS OSN, ale nie v nariadení CLP
Triedy nebezpečnosti

Kategórie nebezpečnosti

Poznámky

GHS OSN, ktoré nie sú
uvedené v nariadení CLP

Horľavé kvapaliny

Kat. 4

Horľavé kvapaliny s teplotou
vzplanutia ≤ 93 °C sa
používajú na klasifikáciu v
triede nebezpečnosti Aerosóly

Akútna toxicita

Kat. 5

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kat. 3

Mierna dráždivosť kože

Vážne poškodenie

Kat. kat. 2B

CLP kat. 2 zodpovedá kat. 2A

očí/podráždenie očí

podľa GHS OSN

Aspiračná nebezpečnosť

Kat. 2

Nebezpečnosť pre vodné

Akútna kat. 2 a kat. 3

prostredie
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Pravidlá pre dodatočné označovanie a balenie

Nariadenie CLP zahŕňa špeciálne pravidlá, ktoré nie sú uvedené v GHS OSN pre látky a zmesi v
malých baleniach (článok 29 nariadenia CLP), ktoré sa týkajú doplňujúcich informácií o
nebezpečnosti (časť I prílohy II k nariadeniu CLP), doplňujúcich prvkov označenia pre určité
zmesi (časť 2 prílohy II k nariadeniu CLP) a ustanovenia týkajúceho sa uzáverov odolných proti
otvoreniu deťmi a/alebo hmatateľných výstrah (časť 3 prílohy II k nariadeniu CLP). Uvádza tiež
pravidlá pre situáciu, keď sa na látku vzťahuje jednak nariadenie CLP, ako aj právne predpisy
pre prepravu.

A.3.5.

Prípravky na ochranu rastlín

Nariadenie CLP obsahuje osobitné pravidlo pre označovanie prípravkov na ochranu rastlín,
ktoré uvádza, že okrem požiadaviek smernice 91/414/EHS musíte uviesť nasledujúce znenie
(časť 4 prílohy II k nariadeniu CLP):
EUH401 – „Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a
životné prostredie“.
Ďalšie informácie o klasifikácii a označovaní prípravkov na ochranu rastlín sú uvedené v oddiele
22 tohto usmerňovacieho dokumentu.
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