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Hlavné témy

1- Oznamovanie klasifikácie a označovania: 
Čo? Kto? Kedy?

2- Problémy pri oznamovaní klasifikácie a 
označovania

3- Nástroj IT pre každú potrebu

4- Kde nájsť
 

pomoc
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Hlava V (kapitola 2) nariadenia CLP:

– povinnosť
 

priemyselného sektora predložiť
 

agentúre 
ECHA oznámenie (články 40 – 41)

– povinnosť
 

agentúry ECHA zostaviť
 

a viesť
 

zoznam 
klasifikácie a označovania (článok 42)

Právne povinnosti

Hlava XI nariadenia REACH bola zrušená.

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.msa.org.mt/rad/chemicals/information/guidance%2520documents/ghs/Hazard%2520Pictograms/GHS07-Exclamation%2520mark.jpeg&imgrefurl=http://www.msa.org.mt/rad/chemicals/information/guidance%2520documents/ghs/Hazard%2520Pictograms/&usg=__oLpml4OtdvQKsoknq5yiiSsqDXg=&h=600&w=600&sz=10&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=z6eZBCQgGDhruM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DGHS07:%2Bexclamation%2Bmark%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26um%3D1
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• Látky podliehajúce registrácii podľa nariadenia REACH
aj neklasifikované látky!

Ak zaregistrujete látku podľa nariadenia REACH  do 
1. decembra 2010 a vaša registračná dokumentácia bude obsahovať

 klasifikáciu a označovanie podľa nariadenia CLP, spĺňate povinnosť
 predložiť oznámenie, o klasifikácii a označovaní a nevyžaduje sa 

predloženie oznámenia

• Nebezpečné látky podľa nariadenia CLP
bez  ohľadu na množstvo!

• Nebezpečné látky v zmesiach nad špecifické 
koncentračné limity

… A LÁTKY UVEDENÉ NA TRH !

Aké látky sa oznamujú?

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.msa.org.mt/rad/chemicals/information/guidance%2520documents/ghs/Hazard%2520Pictograms/GHS07-Exclamation%2520mark.jpeg&imgrefurl=http://www.msa.org.mt/rad/chemicals/information/guidance%2520documents/ghs/Hazard%2520Pictograms/&usg=__oLpml4OtdvQKsoknq5yiiSsqDXg=&h=600&w=600&sz=10&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=z6eZBCQgGDhruM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DGHS07:%2Bexclamation%2Bmark%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.msa.org.mt/rad/chemicals/information/guidance%2520documents/ghs/Hazard%2520Pictograms/GHS07-Exclamation%2520mark.jpeg&imgrefurl=http://www.msa.org.mt/rad/chemicals/information/guidance%2520documents/ghs/Hazard%2520Pictograms/&usg=__oLpml4OtdvQKsoknq5yiiSsqDXg=&h=600&w=600&sz=10&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=z6eZBCQgGDhruM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DGHS07:%2Bexclamation%2Bmark%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.msa.org.mt/rad/chemicals/information/guidance%2520documents/ghs/Hazard%2520Pictograms/GHS07-Exclamation%2520mark.jpeg&imgrefurl=http://www.msa.org.mt/rad/chemicals/information/guidance%2520documents/ghs/Hazard%2520Pictograms/&usg=__oLpml4OtdvQKsoknq5yiiSsqDXg=&h=600&w=600&sz=10&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=z6eZBCQgGDhruM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DGHS07:%2Bexclamation%2Bmark%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26um%3D1
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Povinnosť
 

predložiť
 

oznámenie má:
– výrobca, 
– dovozca alebo
– skupina výrobcov/dovozcov

Kto oznamuje?

– Následní užívatelia, distribútori a výrobcovia 
výrobkov nemusia predkladať

 

oznámenie.
– Výhradný zástupca nemôže predkladať

 

oznámenie 
podľa nariadenia CLP!

– Ak VŠAK výhradný zástupca uskutoční registráciu 
podľa nariadenia REACH do 1/12/2010, jeho 
dovozcovia nemusia predkladať

 

oznámenie.

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.msa.org.mt/rad/chemicals/information/guidance%2520documents/ghs/Hazard%2520Pictograms/GHS07-Exclamation%2520mark.jpeg&imgrefurl=http://www.msa.org.mt/rad/chemicals/information/guidance%2520documents/ghs/Hazard%2520Pictograms/&usg=__oLpml4OtdvQKsoknq5yiiSsqDXg=&h=600&w=600&sz=10&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=z6eZBCQgGDhruM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DGHS07:%2Bexclamation%2Bmark%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26um%3D1
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• Všeobecné pravidlo: do 1 mesiaca od uvedenia na trh

• Látky nachádzajúce sa na trhu 1. decembra 2010 je 
potrebné oznámiť

 
do 3. januára 2011 (koniec pracovného 

dňa)
(prvý pracovný deň

 
po 1. januári)

Kedy oznamovať?

– V prípade dovozcov, odklad 1 mesiac = 1 mesiac po 
fyzickom uvedení látky na colné územie

– Uveďte UŽ

 

TERAZ v registračnej dokumentácii 
klasifikáciu a označovanie podľa nariadenia CLP!

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.msa.org.mt/rad/chemicals/information/guidance%2520documents/ghs/Hazard%2520Pictograms/GHS07-Exclamation%2520mark.jpeg&imgrefurl=http://www.msa.org.mt/rad/chemicals/information/guidance%2520documents/ghs/Hazard%2520Pictograms/&usg=__oLpml4OtdvQKsoknq5yiiSsqDXg=&h=600&w=600&sz=10&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=z6eZBCQgGDhruM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DGHS07:%2Bexclamation%2Bmark%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26um%3D1
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Článok 40 nariadenia CLP:
• identita a kontaktné údaje oznamovateľa
• identita látky(látok)

• klasifikácia látky(látok) podľa nariadenia CLP 
• dôvody „neklasifikácie”
• špecifické koncentračné limity / M-koeficienty a vedecké 

odôvodnenie

• prvky označovania (výstražné piktogramy, výstražné 
slová, výstražné upozornenia a akékoľvek ďalšie 
výstražné upozornenia)

Informácie, ktoré treba oznámiť
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Problémy
• Lehota uplynie : 3. januára 2011 !

• obrovský počet oznámení klasifikácie 
a označovania

• množstvo údajov vyžadovaných pri každom 
predložení oznámenia

• kvalita údajov

• rôzne potreby týkajúce sa oznamovania
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• Nástroje na prípravu oznámenia klasifikácie 
a označovania:

– IUCLID 5.2

– nástroj pre formát XML / Excel na vytvorenie hromadného 
súboru

– klasifikácia a označovanie on-line (REACH-IT)

– nástroj Excel na vytvorenie skupiny výrobcov/dovozcov

http://echa.europa.eu/clp_en.asp

• REACH-IT – nástroj na 
predkladanie:

Dostupné nástroje IT

http://echa.europa.eu/clp_en.asp
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Nástroj pre každého…

Viaceré
zložky alebo viaceré
klasifikácie a 

označenia?

IUCLID 5
ÁNO

Predkladáte mnoho
oznámení?

NIE

Hromadný 
súbor XML

ÁNOOnline 
preloženie

NIE

+ skupina 
výrobcov/ 
dovozcov

Kompatibilita medzi jednotlivými nástrojmi na 
predloženie !
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Oznamovanie klasifikácie a 
označovania pomocou IUCLID 5
• Oznámenie vytvorené v IUCLID 5.2

– vzor = oznámenie klasifikácie 
a označovania

– oznámenie vytvorené v IUCLID 5, potom predložené 
prostredníctvom aplikácie REACH-IT



http://echa.europa.eu12

Oznamovanie klasifikácie a 
označovania pomocou IUCLID 5

• Na zlepšenie kvality oznamovania klasifikácie 
a označovania:
– V prípade viac než

 

jedného zloženia alebo klasifikácie a 
označovania:
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Oznamovanie klasifikácie a 
označovania pomocou IUCLID 5

• Najčastejšie chyby:
– IUCLID 5.1 !
– nesprávny vzor
– nejednotnosť

 

medzi oddielmi 1.1 a 1.2
– chýbajúce informácie (oddiel 2.1)
– chýbajúce EC číslo v prípade aktualizácie
– oznámenie klasifikácie a označovania pre už

 

registrovanú látku!
– Prečítajte si príručku (Príručka na predkladanie údajov časť

 

12) 
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how 
_en.asp

– Overte si, či ste už

 

látku zaregistrovali alebo oznámili
– Prečítajte si prílohu VI k nariadeniu CLP
– Použitie doplnok (tzv. plug-in) na kontrolu úplnosti technickej 

dokumentácie (aj pre obchodné pravidlá klasifikácie a 
označovania!)
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.iuclidH 
ome

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp
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Hromadné predloženie
• cieľ: predložiť

 
naraz mnoho oznámení

• súbor XML predložený pomocou REACH-IT
• nástroj Excel na vytvorenie údajov a ich prenos 

do XML
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• Pre malé a stredné podniky:
– preložená verzia nástroja excel na hromadné predkladanie

Hromadné predloženie
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Hromadné predkladanie

– skôr než

 

začnete, zhromaždite všetky potrebné 
informácie 

– prečítajte si prílohu VI k nariadeniu CLP

• Najčastejšie chyby:
– neaktivovanie makier
– „uložiť

 

ako” namiesto kliknutia na “potvrdiť

 

údaje a vytvoriť

 

xml”

• Obmedzenia nástroja hromadného predkladania:
– len pre látky s  CAS číslom alebo EC číslom
– len pre látky s 1 zložením a 1 klasifikáciou a označením
– nemožno spresniť

 

nový špecifický koncentračný limit alebo M- 
koeficient (článok 10), keďže nemožno pripojiť

 

príslušné 
vedecké odôvodnenie
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Oznamovanie on-line

• malé a stredné podniky… okrem iného
• oznámenie klasifikácie a označovania pripravené priamo 

v REACH-IT 
• pragmatický prístup:

– menší počet  polí / predvolené hodnoty
– povinné polia
– odkaz na zoznam klasifikácie a 

označovania (vrát. prílohy VI) 
– tlačidlo “I agree” (súhlasím)
– on-line pomoc a usmernenie
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Oznamovanie on-line
• Najčastejšie chyby:

– nedostatočná príprava
– oznámenie klasifikácie a označenia on-line pre už

 

registrovanú 
látku!

– pôvodná versus aktualizovaná

– skôr než

 

začnete, zhromaždite všetky potrebné 
informácie,

– prečítajte si prílohu VI k nariadeniu CLP,
– overte si, či už

 

látka bola oznámená alebo 
zaregistrovaná,

– prečítajte si príručku (Používateľská príručka pre 
priemysel časť

 

16).
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp
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Skupina výrobcov/dovozcov

V REACH-IT:
– vytvorenie/aktualizácia
a správa skupiny(skupín)
– predloženie ako skupina

„Skupinou výrobcov alebo dovozcov môže byť:
- korporácia s rôznymi právnymi subjektmi
- viacero spoločností bez konkrétneho vzájomného prepojenia
- fórum SIEF
- spoločne predkladajúci…,
ktorí sa dohodnú na spoločnej klasifikácii a spoločnom označení 
rovnakej látky.”

V mene skupiny sa predkladá len 1 dokumentácia!
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- prečítajte si príručku (používateľská príručka pre 
priemysel časť

 

15) 
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp

- do skupiny vždy automaticky patrí spoločnosť, ktorá 
vytvorí skupinu v aplikácii REACH-IT 

- keď

 

vedúci skupiny predloží registráciu pre rovnakú 
látku, skupinové oznámenie už

 

nebude platné.
- všetky zmeny vo vymedzení skupiny v REACH-IT 

sa zaznamenávajú a sledujú => nie je potrebné aktualizovať

 oznámenie, ak aktualizujete údaje o skupine v REACH-IT

Skupina výrobcov/dovozcov

Napr: Ak v mene skupiny predložíte jedno alebo viacero oznámení a ak 
následne aktualizujete vymedzenie skupiny v REACH-IT pridaním nového 
člena, nový člen bude tiež automaticky považovaný za predkladateľa 
uvedeného(-ých) oznámenia (oznámení)!

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp
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• Správa o predložení s týmito údajmi:
– číslo predloženia
– referenčné číslo (číslo oznámenia) pre každú látku
– Údaje o skupine

Čo sa deje po predložení?

11
Kontrola Kontrola 
vvíírusovrusov

Kontrola Kontrola 
formformáátutu

C&L notification

22
Overenie Overenie 

pravidielpravidiel –– 
BusinessBusiness RulesRules

33
Potvrdenie Potvrdenie 
úúspespeššnnéého ho 
predlopredložženiaenia
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Zobraziť
 

a exportovať…

– vyhľadávanie možné len v rámci vášho vlastného 
označovania a klasifikácie

– časový rozdiel - medzi predložením a možnosťou 
vyhľadávať

 

v databáze

– poskytnite správu v PDF členom svojej skupiny
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Oznamovanie a klasifikácia v 
registračnej dokumentácii…

– UŽ

 

TERAZ uveďte klasifikáciu a označovanie v súlade 
s nariadením CLP v registračnej dokumentácii

– NONS (látky oznámené podľa smernice 67/548/EHS): 
aktualizujte registračnú dokumentáciu od 1. decembra 
2010

• požiadajte o registračné číslo pre NONS
• skontrolujte predchádzajúce hmotnostné pásmo v REACH-IT
• zašlite aktualizovanú registračnú dokumentáciu
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Kde získať
 

viac informácií?
• na webovej stránke agentúry ECHA – vo vašom jazyku:

• od vašich odborových združení
• od agentúry ECHA či národného asistenčného pracoviska:

http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_contact_en.asp
http://echa.europa.eu/help/echahelp_en.asp

Odkazy na príručky
v 22 jazykoch

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp

http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_contact_en.asp
http://echa.europa.eu/help/echahelp_en.asp
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp
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Záver:

“Nenechávajte si všetko na 
poslednú chvíľu”

• Oznamovanie je bezplatné.
• Existujú nástroje na oznamovanie podľa vašich potrieb.
• Používanie nástrojov na oznamovanie je jednoduché!
• Prečítajte si príručky…
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