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Štruktúra nariadenia
Hlava I
Hlava II

Všeobecné otázky
Klasifikácia nebezpečnosti
Kapitola 1
Kapitola 2

Hlava II

Informovanie o nebezpečnosti prostredníctvom označovania
Kapitola 1
Kapitola 2

Hlava V

Obsah etikety
Používanie etikiet

Harmonizácia klasifikácie a označovania látok a Zoznam KO
Kapitola 1
Kapitola 2

Hlava IV
Hlava VI
Hlava VII

Identifikácia a preskúmanie informácií o látkach
Hodnotenie informácií o nebezpečnosti a rozhodnutie o
klasifikácii

Vytvorenie klasifikácie a označovania látok
Zoznam klasifikácie a označovania

Obaly
Príslušné orgány a presadzovanie
Spoločné a záverečné ustanovenia

Prílohy
Príloha I

Klasifikácia a označovanie (5 častí)
všeobecný úvod (časť 1),
triedy nebezpečnosti a kritériá pre
fyzikálnu nebezpečnosť,
nebezpečnosť pre zdravie
životné prostredie (časti 2, 3 a 4),

Príloha II

Osobitné pravidlá pre balenie a označovanie

Príloha III

Výstražné upozornenia (v 20 jazykoch)

Príloha IV

Bezpečnostné upozornenia (v 20 jazykoch)

Príloha V

Piktogramy

Príloha VI

Harmonizované klasifikácia (príloha I
smernice 67/548/EEC)

Príloha VII

Konverzné tabuľky – tabuľky prevodu
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Skratky
• REACH - Nariadenie EP a Rady 1907/2006
• CLP - Nariadenie EP a Rady 1272/2008
• DSD - Dangerous Substance Directive
67/548/EEC
• DPD - Dangerous Preparation Directive
1999/45/EEC

Prechodné obdobie
REACH
3.5 r. > 1000 t/r

GHS

2.5 y. > 100 t/r

1 Jún 2015

1 Dec 2010

3.5 r látky

Pre látky a zmesi:
EU-systém: záväzný
GHS: voliteľné
Etiketa: GHS

5 y. > 1 t/r

4.5 r. zmesi

Pre látky:
GHS: povinné
KBU musí obsahovať EU aj GHS klasifikáciu
Pre zmesi: EU-systém: záväzný
GHS: voliteľné
Etiketa: GHS

Po skončení prechodného
obdobia:
Pre látky a zmesi:
GHS: povinné
EU-systém: právny status
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Klasifikácia & Označovanie:
Inventarizácia a Notifikácia

Klasifikácia & Označovanie: Inventarizácia
 Databáza založená a udržiavaná ECHA – Zoznam klasifikácie a označovania
 Ciele :
• Umožniť verejnosti prístup k informáciám o klasifikácii a označovaní látok
• Harmonizácia klasifikácie a označovania látok (jeden z cieľov SIEFov)
• Referenčný nástroj pre komunikáciu a manažment rizika a nebezpečenstva
(autorizácia a reštrikčný proces podľa REACH )
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Notifikácia - oznámenie

 Notifikácia sa vyžaduje ak bola látka predregistrovaná ale nebude registrovaná pred
termínom notifikácie (December 2010)

Mnohé látky, ktoré boli vyňaté z registrácie REACH spadajú pod
predmet CLP:
•
•
•
•

Látky pod 1tonu/rok
Látky v prílohe V nariadenia REACH
Polyméry
Ingredienty používané na výrobu medicínskych a veterinárnych
produktov

Kto oznamuje/notifikuje

•

Iba výrobca alebo dovozca, alebo skupina výrobcov a dovozcov, ktorý
umiestňujú na trh (Art 40(1)):
• ‘Skupina’ nie je definovaná

•

Nasledujúci užívatelia, vrátane formulátorov zmesí, distribútorov a výrobcov
alebo dovozcov výrobkov nenotifikujú -neoznamujú

•

REACH Registrant(s) nemusí notifikovať, ak je klasifikácia súčasťou
registrácie pred termínom notifikácie
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Notifikácia - oznámenie
 Aké informácie musia byť notifikované/oznámené ECHA
 do 1. decembra 2010?
 Identita oznamovateľa
• Identita látky
• Klasifikácia látky
• Dôvod neklasifikovania
• Špecifické koncentračné limity alebo M-faktory
• Prvky označovania látky

Termíny oznámenie/notifikácie
Látky uvedené na trh do 1. decembra 2010 sa oznámia
do 1. decembra 2010
Látky uvedené na trh 1. decembra 2010 sa oznámia
do 3. januára 2011
(prvý pracovný deń po 1. januáry)
Látky uvedené na trh po 1. decembri 2010 sa oznámia
do jedného mesiaca po ich uvedeni na trh
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IT nástroje na notifikáciu
Rôzne IT nástroje na vloženie údajov do systému:
 IUCLID 5 verzia
 Online verzia pre MSP (malé a stredné podniky)
 XML verzia – Bulk Submision
(aj pre veľký počet notifikácií, ktoré podnik musí podat)
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IT nástroj
• IUCLID 5.2
• Template:
• CLP notification/oznámenie CLP
• Všeobecné informácie
– Identifikácia látka
– Zloženie

• Klasifikácia a označovanie
– GHS klasifikácia

• Výroba
– Miesto výroby
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Prechodné obdobie
REACH
3.5 r. > 1000 t/r

GHS

2.5 y. > 100 t/r

1 Dec 2010

3.5 r látky

Pre látky a zmesi:
EU-systém: záväzný
GHS: voliteľné
Etiketa: GHS

5 y. > 1 t/r
1 Jún 2015

4.5 r. zmesi

Pre látky:
GHS: povinné
KBU musí obsahovať EU aj GHS klasifikáciu
Pre zmesi: EU-systém: záväzný
GHS: voliteľné
Etiketa: EU alebo GHS

Po skončení prechodného
obdobia:
Pre látky a zmesi:
GHS: povinné
EU-systém: právny status
23

Látky
• od 1.decembra 2010 CLP nahradí DSD
• látky musia byť klasifikované podľa DSD a
CLP do 15. júna 2015
– DSD+CLP klasifikácia na KBÚ
– označovanie a balenie len podľa CLP
– ALE:
• látky už klasifikované podľa DSD a uvedené na trh
pred 1. decembrom 2010 môžu mať etikety podľa
DSD do 1. decembra 2012
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Zmesi
• Zmesi a látky musia byť klasifikované,
označované a balené iba podľa CLP
• od 1. júna 2015
• Ale zmesi už klasifikované podľa DPD a
uvedené na trh pred 1. júnom 2015 musia
mať etikety podľa GHS do 1. júna 2017

Praktické príklady
• Musím notifikovať ak:
• som výrobca/dovozca 100 kg nebezpečnej látky
• Áno, ak látka bola uvedená na trh (výrobca), (dovoz je už
uvedenie na trh)

• som výrobca/dovozca 500 kg/rok nie nebezpečnej látky
• Nie
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Praktické príklady
• Musím notifikovať ak:
• som výrobca látky, ktorá bude registrovaná 2013
• Áno, ak látka je uvádzaná na trh, musím notifikovať aj keby
látka nebola nebezpečná

• som vyrobil látku v októbri 2010, nechal som ju na
sklade až do februára 2011, kedy som ju uviedol na trh
• Áno, musím notifikovať do 1 mesiaca od uvedenia na trh

Ďakujem za pozornosť
www.rcsk.sk
silvia.surova@gmail.com
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