
Klasifikácia zmesí 
 Nariadenie CLP 

  



CLP 

Nariadenie EP a Rady   

č. 1272/2008 

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 

 
• implementovaný GHS do EU  
 
Doplnené:  
Nariadením Komisie (ES) č. 790/2009  1.12.2010 
Nariadením Komisie (ES) č. 286/2011  1.12.2012  a 1.6.2015 
Nariadením Komisie (ES) č. 618/2012  1.12.2013  
Nariadením Komisie (ES) č. 487/2013  1.12.2014 a 1.6.2015 
Nariadením Komisie (ES) č. 758/2013  10.8.2013  
Nariadením Komisie (ES) č. 944/2013  1.12.2014 a 1.6.2015 
Nariadením Komisie (ES) č. 605/2014  1.12.2014 a 1.6.2015 

Nariadením Komisie (ES) č. 1297/2014 1.6.2015    
   

Posledná konsolidovaná verzia publikovaná  1.6.2015 na stránke ECHA 

22. 9. 2015 Školenie pre malé a stredné  podniky       

RNDr. Zuzana Zajacová  
2 
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článok 61: prechodné ustanovenia 

 

Dôležité články nariadenia 



Článok 2 

1. „trieda nebezpečnosti“ je povaha fyzikálnej nebezpečnosti alebo nebezpečnosti pre zdravie alebo životné 
prostredie;  

2. „kategória nebezpečnosti“ je rozdelenie kritérií v rámci každej triedy nebezpečnosti s uvedením závažnosti 
nebezpečnosti;  

4. „výstražné slovo“ je slovo, ktoré označuje relatívnu úroveň závažnosti nebezpečnosti s cieľom upozorniť 
čitateľa na potenciálnu nebezpečnosť; rozlišujú sa tieto dve úrovne:  

a) „nebezpečenstvo“ je výstražné slovo označujúce závažnejšie kategórie nebezpečnosti;  

b) „pozor“ je výstražné slovo označujúce menej závažné kategórie nebezpečnosti; 

7. „látka“ je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom 
vrátane všetkých prísad potrebných na udržanie ich stability a všetkých nečistôt pochádzajúcich z použitého 
postupu, ktorý však nezahŕňa žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability látky alebo 
zmeny jej zloženia;  

8. „zmes“ je zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok;  

9. „výrobok“ je predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje 
jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie;  

15. „výrobca“ je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve, ktorá látku vyrába v 
Spoločenstve; 

18. „uvedenie na trh“ je dodávanie alebo sprístupnenie tretej strane, za úhradu alebo bezplatne. Dovoz sa 
považuje za uvedenie na trh; 

19. „následný užívateľ“ je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve iná ako 
výrobca alebo dovozca, ktorá používa látku buď ako takú, alebo v zmesi počas svojich priemyselných alebo 
odborných činností. Distribútor ani spotrebiteľ nie je následným užívateľom. 



Článok 4: Doplnenie harmonizovanej klasifikácie 

..... Ak však látka patrí aj do jednej alebo viacerých tried 

nebezpečnosti alebo rozlíšení, na ktoré sa nevzťahuje žiadny 

záznam v časti 3 prílohy VI, pre tieto triedy nebezpečnosti alebo 

rozlíšenia sa klasifikácia podľa hlavy II vykoná. 

 

 možnosť doplnenia  fyzikálno – chemických vlastností (horľ.), 
toxikologických vlastností (akut tox 4.), environmentálnach vlastností (M-
faktor)  

 nie je prípustná úprava harmonizovanej klasifikácie na prísnejšiu úroveň – 
toto je možné len komitologickým spôsobom 

 ak je látka predmetom harmonizovanej klasifikácie, nie je povinnosťou 
získavať ďalšie informácie o jej nebezpečenstve  

 

 



Článok 10 Nariadenia 1272/2008  

Koncentračné limity pre klasifikáciu látok a zmesí  

 

Špecifické koncentračné limity a generické koncentračné limity sú limity priradené k 
určitej látke, ktoré označujú prahovú hodnotu, pri ktorej alebo pri prekročení ktorej 
vedie prítomnosť danej látky v inej látke alebo v zmesi ako identifikovanej nečistoty, 
prísady alebo jednotlivej zložky ku klasifikácii danej látky alebo zmesi ako 
nebezpečnej.  

 

M-koeficienty pre klasifikáciu látok a zmesí  

Výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia ustanovia M-koeficienty pre látky 
klasifikované ako nebezpečné pre vodné prostredie kategórie akútnej nebezpečnosti 1 
alebo kategórie chronickej nebezpečnosti 1.  

 

 M-koeficienty nesmú stanoviť pre harmonizované triedy nebezpečnosti 

 M-koeficient pre danú látku stanoví výrobca, dovozca alebo následný užívateľ na 
základe dostupných údajov ak sa  neudáva v časti 3 prílohy VI (látky klasifikované 
akútna vod. tox. 1 alebo chronická vod. tox. 1) 

 výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia berú do úvahy všetky špecifické 
koncentračné limity alebo M-koeficienty pre danú látku zahrnuté do zoznamu 
klasifikácie a označovania.  

 



Článok 17 - 23 

• povinné údaje na etikete 

• povinnosť vyhotovenia v úradnom jazyku 

• identifikátory výrobku 

• prvky informovania o nebezpečenstve 

• výnimky z požiadaviek na označovanie 



ECHA Q&A: č. 237 (počet P výrokov) 

Verzia: 1.0 

Posledný  up-date: 21/01/2014 

 

Počet P-výrokov je na etikete limitovaný. 

Všeobecné pravidlo je že by sa na etikete nemalo 

objaviť  viac ako 6 P-výrokov  okrem prípadu, ak 

to nutné na poukázanie na povahu a vážnosť 
nebezpečenstva. 



ECHA Q&A: č. 239 (číselné kódy výrokov) 

verzia: 1.0 

posledný up-date: 21/01/2014 

 

články 21 a 22 požadujú, aby výroky na etikete 
spĺňali slovné znenie v súlade s Prílohou III a 
prílohou IV.  

Kódy korešpondujúcich výrokov nie sú 
požadované pre etiketu, ale nie sú výslovne 
vylúčené. Rozhodnutie o uvedení kódov na 
etiketu je na dodávateľovi. 



Článok 26: zásady priority 

     Ak by klasifikácia látky alebo zmesi viedla k uvedeniu viac ako jedného 
výstražného piktogramu na etikete, v záujme zníženia počtu potrebných 
výstražných piktogramov sa uplatňujú tieto pravidlá priority: 

 a) ak sa použije výstražný piktogram “GHS01”, použitie výstražných 
piktogramov “GHS02” a “GHS03” je nepovinné,  

 b) ak sa použije výstražný piktogram “GHS06”, neuvádza sa výstražný 
piktogram “GHS07”; 

 c) ak sa použije výstražný piktogram “GHS05”, neuvádza sa výstražný 
piktogram “GHS07” pre podráždenie kože alebo očí; 

 d) ak sa pre respiračnú senzibilizáciu použije výstražný piktogram 
“GHS08”, neuvádza sa výstražný piktogram “GHS07” pre kožnú 
senzibilizáciu alebo pre podráždenie kože a očí. 

 e)       ak sa použije výstražný piktogram ‚GHS02‘ alebo ‚GHS06‘, použitie 
výstražného piktogramu ‚GHS04‘ je nepovinné.“ 
 

  



Zmena harmonizovanej klasifikácie 

Článok 37  Nariadenia EP a Rady 1272/2008: 

 

Ods.6. Výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia, ktorí majú k dispozícii 

nové informácie, ktoré by mohli viesť ku zmene harmonizovanej 

klasifikácie a označovania látok v časti 3 prílohy VI, predložia v súlade s 

druhým pododsekom odseku 2 návrh príslušnému orgánu v niektorom z 

členských štátov, v ktorých sa látka uvádza na trh. 

 

Ods.1. Príslušný orgán môže agentúre predložiť návrh harmonizovanej 

klasifikácie a označovania látok ......... alebo návrh na jeho revíziu.  

Ods.4. Výbor pre hodnotenie rizík zriadený pri agentúre podľa článku 76 ods. 

1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prijíma stanovisko k návrhu  

Ods.5. Agentúra postúpi toto stanovisko a prípadné pripomienky Komisii. 

Ak Komisia usúdi, že harmonizácia klasifikácie a označenie dotknutej látky sú 

primerané, predloží bez zbytočného odkladu návrh rozhodnutia o zaradení 

uvedenej látky do tabuľky 3.1 časti 3 prílohy VI  



Článok 39 a 40  
Notifikácia - oznámenie 

Týka sa nasledujúcich látok: 

• Látky podliehajúce registrácii podľa požiadaviek 
nariadenia REACH a látky uvedené na trh.  

• Látky klasifikované ako nebezpečné podľa 
ustanovení nariadenia GHS a uvedené na trh bez 
ohľadu na hmotnostné pásmo; 

• Látky klasifikované ako nebezpečné podľa 
ustanovení nariadenia GHS a nachádzajúce sa v 
zmesi nad koncentračnými limitmi  



Notifikuje: 
• výrobca alebo dovozca alebo skupina výrobcov alebo dovozcov, ktorí 

uvádzaju látky na trh EU 
Vyňatí z povinnosti 
• následní užívatelia (výrobcovia zmesí, distribútori a výrobcovia výrobkov) 
• registrujúci v prvej perióde (2010)  
• výrobcovia ktorí neuvádzajú látky na trh 
 

Do jedného mesiaca po uvedeni látky na trh ! 
 

Tiež látky, ktoré boli vyňaté z registrácie REACH :  
– látky vyrábané/dovážané v množstve < 1tona/rok 
– látky v prílohe V (výnimka z registrácie)  nariadenia REACH  
– polyméry  
– ingredienty používané na výrobu medicínskych a veterinárnych produktov 

 

Podanie (priamo ECHA): 
• prostredníctvom systému REACH-IT a/alebo 
• databázy IUCLID 5 

 

Notifikácia CLP: 



Článok 61 

4. Odchylne od článku 62 druhého pododseku tohto nariadenia látky 

klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou 67/548/EHS a 

už uvedené na trh pred 1. decembrom 2010, nie je potrebné znova 

označovať a baliť v súlade s týmto nariadením, a to do 1. decembra 

2012.  

 

Odchylne od článku 62 druhého pododseku 

tohto nariadenia zmesi klasifikované, označené 

a balené v súlade so smernicou 1999/45/EHS a 

už uvedené na trh pred 1. júnom 2015 nie je 

potrebné znova označovať a baliť v súlade s 

týmto nariadením, a to do 1. júna 2017.  



ECHA Q&A: č. 234 

Verzia: 1.0 

Posledný  up-date: 21/01/2014 

 

V súlade s článkom 61(4) CLP, ak ....zmes klasifikovaná, označovaná 
a balená v súlade so smernicou 1999/45/EC (DPD) už bola uvedená 
na trh ... pred 1 júnom 2015 resp. zmes, ktorá je stále v sklade 
nemusí byť opätovne označovaná alebo balená v súlade s pravidlami 
CLP  pred 1 júnom 2017. 

   

Upozorňujeme, že za určitých podmienok  ..... pre zmesi vyrobené 
pred 1. júnom 2015 a skladované v sklade výrobcu po 1. júni  možno 
uplatniť prechodné ustanovenia uvedené v článku 61(4). Je tomu tak 
zvyčajne v prípade  keď sa zmenilo vlastníctvo zmesi pred 1. 
júnom 2015  a to napriek tomu, že ...zmes ostáva v sklade výrobcu 
zmesi  t.j. napriek tomu, že nedošlo k fyzickému odovzdaniu  zmesi.  



Článok 61 

5. Ak bola látka alebo zmes klasifikovaná v 
súlade so smernicou 67/548/EHS alebo 
1999/45/EHS pred 1. decembrom 2010, 
prípadne 1. júnom 2015, môžu výrobcovia, 
dovozcovia a následní užívatelia zmeniť 
klasifikáciu látky alebo zmesi za použitia 
prevodnej tabuľky uvedenej v prílohe VII  

k tomuto nariadeniu.  



Nariadenie 1272/2008 

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) 
             dodatočná trieda klasifikácie ŽP (časť 5)  

 Príloha II   Osobitné pravidlá pre balenie a označovanie 

 Príloha III    Výstražné upozornenia (v jazykoch ES) 

 Príloha IV   Bezpečnostné upozornenia (v jazykoch ES) 

 Príloha V     Piktogramy  

 Príloha VI    Harmonizovaná klasifikácia DSD/GHS 

 Príloha VII  Konverzné tabuľky – tabuľky prevodu DSD/GHS 



Príloha I 



Výbušniny Nestab.výb. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

Horľavé plyny 1 2 

Horľavé aerosóly 1 2 

Oxidujúce plyny 1 

Plyny pod tlakom 

Stlačené plyny  1 

Skvapalnené plyny 1 

Schladený skvap. plyn 1 

Rozpustené plyny 1 

Fyzikálno-chemické vlastnosti 

Horľavé kvapaliny 1 2 3 

Horľavé tuhé látky 1 2 

Samovoľne reag. látky TypA TypB TypC TypD TypE TypF TypG 

Samozápalné kvapaliny 1 

Samozápalné tuhé látky 1 

Samovoľne sa zahr. látky 1 2 

Reakt. s vodou – horľ.plyny 1 2 3 

Oxidujúce kvapaliny 1 2 3 

Oxidujúce tuhé látky 1 2 3 

Organické peroxidy TypA TypB TypC TypD TypE TypF TypG 

Korozívne pre kovy 1 



Fyzikálno – chemické vlastnosti - 
klasifikácia 

• zmenené klasifikačné kritériá 

• možnosti klasifikácie len na základe splnenia 
kritérií 

• zmesi – možnosť klasifikácie tiež výpočtom 
(odkaz na literatúru) 



Kategória Kritériá podľa GHS označovanie 

1 Teplota vzplanutia < 23°C a počiatočná teplota varu ≤ 35°C 

2     Teplota vzplanutia < 23 °C a počiatočná teplota varu > 35 °C  

3      Teplota vzplanutia ≥ 23 °C a ≤ 60 °C *) 

4 Teplota vzplanutia > 60 °C a ≤ 93 °C 

Trieda 

nebezpečenstva 

Kritériá podľa EÚ Označovanie 

Mimoriadne 

horľavý 

Teplota vzplanutia < 0°C a počiatočná teplota  

varu ≤ 35°C 

            R12 

Veľmi horľavý Teplota vzplanutia > 0°C a < 21°C              R11 

Horľavý Teplota vzplanutia   21°C < 55°C   -          R10  

Trieda nebezpečenstva: Horľavé kvapaliny 

*)Na účely tohto nariadenia možno plynové oleje, motorovú naftu a ľahké vykurovacie 

oleje s teplotou vzplanutia medzi ≥ 55 °C a ≤ 75 °C považovať za kategóriu 3. 

NEB 

H224 

NEB 

H225 

POZOR 

H226 



Prvky označovania 



Akútna toxicita orálna 1 2 3 4 5 

Akútna toxicita dermálna 1 2 3 4 5 

Akútna toxicita inhalačná 1 2 3 4 5 

Žieravosť/dráždivosť pre kožu 1A/B/C 2 

Vážne poškodenie/podráždenie očí  1 2 

Respiračná senzibilizácia 1 

Kožná senzibilizácia 1 

Mutagenita 1A 1B 2 

Karcinogenita 1A 1B 2 

Reprodukčná toxicita 1A 1B 2 Lakt. 

Toxicita pre špecifický cieľ. orgán JE 1 2 3 

Toxicita pre špecifický cieľ. orgán OPE 1 2 

Aspiračná toxicita 1 

Toxikologické vlastnosti 



Toxikologické vlastnosti 

Akútna toxicita: 

• len na základe testovania zmesi alebo výpočtu 
ATE 

• LD50/LC50 

• informácie: dodávateľ, registračný dossier, 
alebo ATE (tabuľka 3.1.2) 

• zrušené všetky špecifické limity  



GHS 

1 2 

300 50 5 

3 4 5 

2000 5.000 

DSD 

T+ T Xn 

25 200 2.000 

Rozdiely EU – GHS  
 



Akútna toxicita: 
Výpočet klasifikácie zmesí 

 

 


n

i imix ATE

C

ATE

i100







Toxikologické vlastnosti 

• sledujte špecifické limity (pre akútnu toxicitu sú zrušené) 

• znížené generické limity 

• Skin/Eye Irrit.: 10% (oproti pôv. 20%) 

• Eye Dam.: 3%/1% (oproti pôv. 10 a 5%) 

• sledujte tabuľky (predpísané výpočty) 

• sledujte tiež poznámky k tabuľkám 



Nižšie generické  limity 

Predpísané výpočty 



Akútna vodná toxicita 1 

Chronická vodná toxicita 1 2 3 4 

Nebezpečný pre ozónovú vrstvu 1 

Environmentálne vlastnosti 

Prvky označovania 



Environmentálne vlastnosti 

• sledujte špecifické limity – M-faktor 

• akútna vodná toxicita (ryby, kôrovce, riasy) 

• chronická vodná toxicita – zahŕňa aj údaje o 
biodegradácii, bioakumulácii) 

• kritériá závisia od toho, či sú/nie sú  látky 
rýchlo rozložiteľné a sú/nie sú dostupné 
vhodné údaje o chronickej toxicite 

• sledujte tabuľky (predpísané výpočty) 



Výpočet – sumácia  

násobiace koeficienty - faktory M  

L(E)C50 Násobiaci faktor (M) 

0.1<L(E)C50 1 1 

0.01<L(E)C500.1 10 

0.001<L(E)C500.01 100 

0.0001<L(E)C500.001 1000 

0.00001<L(E)C500.0001 10000 

(pokračujte v intervaloch po vydelení desiatimi) 



Prvky označovania 



Príloha II 



Príloha II: Osobitné pravidlá pre balenie a označovanie 

ČASŤ 1: ĎALŠIE INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI 

Upozornenia uvedené v oddieloch 1.1 a 1.2 sa priraďujú k látkam a zmesiam, 
ktoré sa v súlade s článkom 25 ods. 1 klasifikujú v dôsledku ich fyzikálnej 
nebezpečnosti, nebezpečnosti pre zdravie alebo pre životné prostredie. 

 

Článok 25 

Doplňujúce informácie na etikete 

1. Ak má látka alebo zmes klasifikovaná ako nebezpečná fyzikálne vlastnosti alebo 
vlastnosti týkajúce sa zdravia uvedené v oddieloch 1.1 a 1.2 prílohy II, na etikete 
sa v časti pre doplňujúce informácie uvedú upozornenia. 

Znenie upozornení je v súlade s oddielmi 1.1 a 1.2 prílohy II a časťou 2 prílohy III. 

  

Ak sa látka uvádza v časti 3 prílohy VI, medzi doplňujúce informácie na etikete sa 
zahrnú akékoľvek doplňujúce výstražné upozornenia uvedené v tejto časti. 

 



Látky: 1.12.12012 

Zmesi: 1.6.2015 



Príloha III, IV, V 



Prvky označovania 

 piktogramy (červený okraj, biele pozadie, čierna potlač) 

 výstražné slová/signálne slová      

                                                     (pozor/nebezpečenstvo) 

 výstražné upozornenia – H-výroky 
                                                           2 fyzikálne nebezpečenstvo 

                3 zdravotné nebezpečenstvo 

                4 environmentálne nebezpečenstvo 

 bezpečnostné upozornenia - P-výroky  
                                                           1 všeobecné 

                                                                  2 prevencia 

       3 účinok 

       4 skladovanie 

       5 likvidácia 

 

Zmeny v textových zneniach – sledujte ATP resp. konsolidovanú verziu 



Príloha V: Symboly nebezpečenstva 



Príloha VI 

Harmonizovaná klasifikácia  



Ak má látka harmonizovanú klasifikáciu  

• V/D musí použiť túto klasifikáciu  

• Látka sa klasifikuje v súlade s uvedeným záznamom 

• Doterajšie DSD klasifikácie – prevedené na CLP 

• Možnosť doplnenia a zmeny harmonizovanej klasifikácie 

• Ak je HKl považovaná za minimálnu klasifikáciu – V/D má 
klasifikovať na závažnejšiu nebezpečnosť (ak je to relevantné)  

• V budúcnosti – HKl – len na CMR a respir. senzib. 

• Ak je látka predmetom HKl – nie je potrebné zhromažďovať 
informácie o nebezpečenstve 

 

Z usmernenia: 

Použitie harmonizovanej klasifikácie a označenia látky je povinné.  

Musia ju uplatňovať všetci dodávatelia rovnakej látky, t. j. výrobcovia 
látok, dovozcovia látok alebo zmesí, ............následní užívatelia 
vrátane formulátorov (vyrábajúcich zmesi) a distribútori.  

 

 



Tabuľka 3.1  

Tabuľka 3.2  



Minimálna klasifikácia 

Minimálna klasifikácia vlastností je v stĺpci klasifikácie tabuľky 3.1 označená 

symbolom *. 

Pri určitých triedach nebezpečnosti vrátane akútnej toxicity a STOT pri 
opakovanej expozícii klasifikácia podľa kritérií DSD .....nezodpovedá klasifikácii 
podľa nariadenia 1272/2008.  

V takýchto prípadoch sa klasifikácia v tejto prílohe považuje za minimálnu 
klasifikáciu. 

 

 



Poznámka H 

„Klasifikácia a etiketa uvedená pre túto látku sa vzťahuje na 
nebezpečenstvo alebo nebezpečenstvá uvedené vo výstražnom 
upozornení alebo vo výstražných upozorneniach v kombinácii s 
uvedenou klasifikáciou nebezpečnosti. Požiadavky článku 4 
nariadenia (ES) č. 1272/2008 na dodávateľov tejto látky sa 
vzťahujú na všetky ďalšie triedy, rozlíšenia a kategórie 
nebezpečnosti.“ 

 



Klasifikácia vybranej 

nebezpečnej látky 

Skupenstvo GHS - prevod 

Horľavá kvapalina R10 kvapalina Priamy prevod nie je možný 

Správny prevod:   

Flam. Liq. 1, H224 

Flam. Liq. 2, H225,  

(Tvzpl.< 23°C a Tvaru > 35°C) 

Flam. Liq. 3, H226 

 (Tvzpl. ≥ 23°C) 

Veľmi horľavá F, R11 tuhá látka Priamy prevod nie je možný 

Veľmi horľavá kvapalina 

F, R11 

kvapalina Priamy prevod nie je možný 

Správny prevod: 

Flam. Liq. 1,H224 (Tvaru ≤ 35°C) 

Flam. Liq. 2,H225 (Tvaru > 35°C) 

Mimoriadne horľavá  

F+ R12 

 

plyn Priamy prevod nie je možný. 

Správny prevod:   

horľ. plyn 1, H220 alebo 

horľ. plyn 2, H221. 

kvapalina Flam.Liq.1, H224 

kvapalina Self-react. CD, H242 

Self-react. EF, H242 

Self-react. G, - 

Príloha VII: Tabuľky prevodu 



Informácie o CHEMIKÁLIÁCH 
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Ďakujem za pozornosť 


