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Globálny harmonizovaný systém –
GHS

Cieľ:
• Jednotný systém klasifikácie a označovania chemických látok 

a KBU v rámci Spojených národov (UN) pre zabezpečenie 
ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pri 
zaobchádzaní, doprave a používaní chemických látok a 
prípravkov

• realizovať filozofiu udržateľného rozvoja
(sustainable development)

• zjednodušit a urýchlit medzinárodny obchodný styk



GHS:  Historický prehľad

• (UNCED) Rio 1992– „Životné prostredie a vyvoj“ – Agenda 21 (19. 
kapitola)

• Začiatok vývoja v rámci medzinárodných organizácií: IOMC (OECD, 
ILO, UN- ECE);  - 2001

• december 2002 schválenie v UN CETDG/GHS (komisia 
expertov) 

• júl 2003 schválenie  v UN ECOSOC*

• december 2004 1. revízia GHS bola publikovana
• jún 2007 2. revízia;  možno ju objednat cez UN (angl. a

franc.verzia)

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_e.html

� august 2002 WSSD, Johannesburg -(Rio + 10) – GHS zaviest 
do roku 2008 na celom svete



GHS  v EU

• august 2006 internetova konzultacia

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

• 27. jun 2007 navrh nariadenia (COM(2007) 355 
final)

Commission Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and amending 
Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 (COM(2007) 355 
final) http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_en.htm

• december 2008
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 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 (1) 
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Návrh Komisie : Prechodné obdobie

REACH

2.5 y. > 100 t/r3.5 r. > 1000 t/r 5 y. > 1 t/r

3.5 r látky 4.5 r. zmesi

GHS

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

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

1 Dec 2010 1 Jún 2015



Zhodnotenie nového nariadenia 
z hľadiska chemického priemyslu

• principiálne pozitívna reakcia 
• schválenie v prvom čítani v parlamente uľahčí

harmonizáciu s REACH – požiadavkami
• ďalšia náročná úloha pre chemické podniky 
• šanca, ze európska GHS verzia sa dlhodobe  

medzinárodne presadí a uľahčí medzinárodný obchodný 
styk
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Súvisiaca legislatíva

Mnohé oblasti legislatívy v ES su závislé na klasifikáciia 

označovaní chemických látok(ochrana na pracovisku, Seveso II, 

malospotrebiteľský trh atd.

Viac ako 30 nariadení a smerníc ES sa priamo alebo nepriamo

odvoláva na klasifikačný systém 

Potrebné sú aj rôzne druhy zmien a doplnkov ako napr.:
– zmena referencií na novú klasifikáciu 
– prispôsobenie na nové rizikové frázy  
– preventívne výroky podľa GHS

REACH sa priamo doplnil novým GHS nariadením



Príklad rôznej klasifikácie chemickej látky pod ľa platnej legislatívy 
vo vybraných krajinách a GHS

• Orálna toxicita LD50 = 257 mg/kg
• Krajina/systém Klasifikácia
• GHS ”Danger”;
• piktogram: lebka 

s prekríženými kos ťami
• Transport ”Slightly Toxic”

(liquid)
• for solids not classified
• EU ”Harmful”
• piktogram: kríž

• USA Toxic
• Kanada Toxic
• Australia Harmful
• India Non-toxic
• Japonsko Toxic
• Malajzia Harmful
• Thajsko Harmful
• Nový Zéland Hazardous
• Čína Not Dangerous
• Kórea Toxic



REACH a GHS – porovnanie predmetu

• REACH GHS

• Registrácia, hodnotenie, autorizácia                               Klasifikácia, 
označovanie, SDS

• Riziko – risk                                                           Nebezpečenstvo -
hazard

• Látky vyrábané a dovážané do EU                                  Látky/zmesi

• Nebezpečné a nie nebezpečné Nebezpečné

• >1 tonu na výrobcu                                              
akékoľvek objemy

• Harmonizovaná klasifikácia

• CMRs v EU 

• Dodávanie v rámci EU                                                Globálne dodávanie a transport



Štruktúra nariadenia GHS



Štruktúra a prílohy GHS

 1. časť:  Úvod a komunikácia nebezpečenstva 
(5 kapitol)

 2. časť: Kritériá fyzikálneho a chemického 
nebezpečenstva (16 kapitol)

 3. časť: Kritériá nebezpečenstva pre zdravie 
ľudí (10 kapitol)

 4. časť: Kritériá nebezpečenstva pre životné
prostredie (1 kapitola)



Prílohy

 Príloha I - Klasifikácia a ozna čovanie (5 častí)

 Príloha I zahŕňa všeobecný úvod (časť 1), triedy nebezpečnosti a kritériá pre 
fyzikálnu nebezpečnosť, nebezpečnosť pre zdravie a životné prostredie (časti 2, 3 a 
4), pričom sa nahrádza príloha VI smernice 67/548/EHS, s výnimkou poškodzovania 
ozónovej vrstvy, ktoré sa nachádza v časti 5.

 Príloha II - Osobitné pravidlá pre balenie a ozna čovanie

 Časť 1 zahŕňa mimoriadne ustanovenia o označovaní z prílohy VI k smernici 
67/548/EHS, na ktoré sa ešte nevzťahuje GHS; 

 časť 2 obsahuje osobitné pravidlá na označovanie určitých látok alebo zmesí, najmä
z prílohy V k smernici 1999/45/ES. 

 V časti 3 sa stanovujú zabezpečené detské uzávery a upozornenia na nebezpečnosť
pri dotyku ponechané z terajšieho systému EÚ. 

 Časť 4 obsahuje osobitné pravidlo označovania prípravkov na ochranu rastlín.



Prílohy
 Príloha III – Výstražné upozornenia / Hazard Statements

 (v 20 jazykoch)

 Zoznam upozornení na nebezpečnosť je podobný prílohe III k smernici 
67/548/EHS. Doplňujúce upozornenia na nebezpečnosť sa vyžadujú
v prípade nebezpečnosti, ktorá nie je v súčasnosti súčasťou GHS; takže z 
terajšieho systému EÚ boli doplnené R-vety, ktoré boli označené ako “EUH 
- upozornenia”.
 Príloha IV – bezpe čnopstné upozornenia / Preventívne výroky

 (v 20 jazykoch)

 Sú stanovené pravidlá uplatňovania bezpečnostných upozornení. Zoznam 
bezpečnostných upozornení je podobný prílohe IV k smernici 67/548/EHS.
 Príloha V - Piktogramy

 Sú do nej prevzaté piktogramy nebezpečnosti GHS a je podobná prílohe II 
k smernici 67/548/EHS.



Prílohy
 Príloha VI - Harmonizované klasifikácia (príloha I smerni ce 67/548/EEC)

 Časť 3 obsahuje zoznam látok s harmonizovanými klasifikáciami, doplnia sa najmä
látky klasifikované z dôvodu karcinogenity, mutagenity alebo reprodukčnej toxicity 
kategórie 1A alebo 1B a respiračnej senzibilizácie. Tabuľka 3.1 prílohy obsahuje 
záznamy prílohy I k smernici 67/548/EHS, ktoré boli podľa potreby prispôsobené
klasifikačným kritériám GHS, tabuľka 3.2 obsahuje záznamy prevzaté z prílohy I k 
smernici 67/548/EHS, ktoré neboli prispôsobené.

 Príloha VII - Konverzné tabu ľky – tabu ľky prevodu

 Obsahuje tabuľky prevodu pre dodávateľov látok a zmesí, ktoré už boli zhodnotené
na základe terajších pravidiel pre tie kategórie nebezpečnosti, pri ktorých je možné
jednoduché porovnanie.

 Tieto tabuľky poskytujú dodávateľom možnosť splniť si nové povinnosti bez toho, aby 
museli opätovne klasifikovať svoje látky a zmesi, ktoré už sami klasifikovali. Ak sa 
dodávateľ rozhodne, že nepoužije tabuľku, musí znovu zhodnotiť látku alebo zmes 
pomocou kritérií stanovených v častiach 2 až 5 prílohy I.



Nové prvky, definície
rozsah pôsobnosti, výnimy



Prehľad nových prvkov označovania

• Sumárne môžeme zjednodušene uviesť základné nové
prvky označovania:

- nové piktogramy
- nové výstražné upozornenia (analogicky k R-vetám)
- nové klasifikačné kritériá
- Výstražné slová/signálne slová
- nové bezpečnostné upozornenia (analogické k S-vetám)
- karty bezpečnostných údajov - malé zmeny



Cieľ a rozsah pôsobnosti

• Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť
vysokú úroveň

• ochrany zdravia ľudí a 

• životného prostredia, 

• ako aj voľný pohyb látok, zmesí a 
výrobkov ako sa uvádza v článku 4 ods. 
8 prostredníctvom:



Cieľ a rozsah pôsobnosti

 a) harmonizácie kritérií klasifikácie látok a zmesí a pravidiel 
označovania a balenia nebezpečných látok a zmesí;

 b) zavedenia povinnosti pre :

 i) výrobcov, dovozcov a následných užívateľov, aby látky a zmesi 
uvádzané na trh klasifikovali;

 ii) dodávate ľov, aby látky a zmesi uvádzané na trh 
označovali a balili;

 iii) výrobcov, výrobcov výrobkov a dovozcov, aby z l átok, 
ktoré sa na trh neuvádzajú, klasifikovali tie, ktoré podliehajú

registrácii alebo oznamovaniu pod ľa nariadenia (ES) č. 1907/2006;



Cieľ a rozsah pôsobnosti

 c) zavedenia povinnosti pre výrobcov a dovozcov látok , aby 
takúto klasifikáciu a prvky ozna čovania oznamovali agentúre, ak 
jej ich už nepredložili v rámci registrácie pod ľa nariadenia (ES) 
č. 1907/2006;

 d) vytvorenia zoznamu látok s ich harmonizovanou klasifikáciou a 
prvkami označovania na úrovni Spoločenstva v časti 3 prílohy VI;

 e) vytvorenia zoznamu klasifikácie a označovania látok , ktorý je 
zostavený zo všetkých oznámení, predložení a harmonizovanej 
klasifikácie a prvkov ozna čovania uvedených v písmenách c) a d).



Nariadenie sa nevzťahuje na

 a) rádioaktívne látky a zmesi, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
smernice Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné
bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred 
nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia;

 b) látky a zmesi, ktoré podliehajú colnému dohľadu, za predpokladu, že 
sa nebudú upravovať alebo spracúvať, a ktoré sú prepustené do colného 
režimu dočasné uskladnenie alebo sa nachádzajú v slobodnom pásme 
alebo slobodnom sklade na účely spätného vývozu, alebo ktoré sú
prepustené do colného režimu tranzit;

 c) neizolované medziprodukty ;

 d) látky a zmesi na vedecký výskum a vývoj, ktoré sa neuvádzajú na trh, 
za predpokladu, že sa používajú za kontrolovaných podmienok v súlade s 
právnymi predpismi Spolo čenstva, ktoré sa týkajú pracovného a 
životného prostredia .



Nariadenie sa nevzťahuje na

 3. Odpad, ako je vymedzený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2006/12/ES z 15. apríla 2006 o odpadoch, nie je látkou, zmesou ani 
výrobkom v zmysle článku 2 .

 4. Členské štáty môžu v osobitných prípadoch umožniť výnimky z tohto 
nariadenia pre určité látky alebo zmesi, ak je to potrebné v záujme obrany.

 5. Toto nariadenie sa nevzťahuje na látky a zmesi v týchto formách, 
ktoré sú v konečnom stave a ktoré sú určené pre konečného užívateľa:

 a) lieky, ako sú vymedzené v smernici 2001/83/ES;

 b) veterinárne lieky, ako sú vymedzené v smernici 2001/82/ES;

 c) kozmetické výrobky, ako sú vymedzené v smernici 76/768/EHS;

 d) zdravotnícke pomôcky, ako sú vymedzené v smerniciach 90/385/EHS 
a 93/42/EHS, ktoré sú invazívne alebo sa používajú v priamom fyzickom 
kontakte s ľudským telom, a v smernici 98/79/ES;



Nariadenie sa nevzťahuje na

 e) potraviny alebo krmivá, ako sú vymedzené v nariadení (ES) č. 
178/2002, vrátane použitia:

 i) ako prídavné látky v potravinách v rozsahu pôsobnosti smernice
89/107/EHS;

 ii) ako arómy v potravinách v rozsahu pôsobnosti smernice 
88/388/EHS a rozhodnutia 1999/217/ES;

 iii) ako doplnkové látky v krmivách v rozsahu pôsobnosti 
nariadenia (ES) č. 1831/2003;

 iv) na výživu zvierat v rozsahu pôsobnosti smernice 
82/471/EHS.

 6. Okrem prípadov, v ktorých sa uplatňuje článok 33 , sa toto nariadenie 
nevzťahuje na prepravu nebezpečného tovaru leteckou, námornou, 
cestnou, železni čnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou .



Definície

 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;



Definície

 3. “výstražný piktogram” je grafická kompozícia, ktorá obsahuje určitý 
symbol a iné grafické prvky, ako napríklad ohraničenie, vzor alebo farbu v 
pozadí, ktoré majú vyjadrovať osobitné informácie o príslušnej 
nebezpečnosti;

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

 a)“nebezpečenstvo” je signálne slovo označujúce závažnejšie kategórie 
nebezpečnosti;

 b)“pozor” je signálne slovo označujúce menej závažné kategórie nebezpečnosti;

 5. “výstražné upozornenie” je veta priradená určitej triede a kategórii 
nebezpečnosti, ktorá opisuje povahu nebezpečnosti nebezpečnej látky 
alebo zmesi a v ktorej sa prípadne uvádza aj stupeň nebezpečnosti;



Definície

 6. “bezpečnostné upozornenie” je veta, ktorá opisuje odporúčané
opatrenia na minimalizovanie nepriaznivých účinkov alebo zabránenie 
nepriaznivým účinkom, ktoré vyplývajú z expozície nebezpečnej látke alebo 
zmesi pri jej požívaní alebo zneškodňovaní;

 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, okrem akýchkoľvek rozpúšťadiel, 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;



Nebezpečné látky a zmesi
a špecifikácia tried nebezpečnosti

• Látka alebo zmes spĺňajúca kritéria týkajúce sa fyzikálnej 
nebezpečnosti, nebezpečnosti pre zdravie alebo nebezpečnosti pre 
životné prostredie, ktoré sú stanovené v častiach 2 až 5 prílohy I, je 
nebezpečná a klasifikuje sa podľa príslušných tried nebezpečnosti 
stanovených v uvedenej prílohe

• Ak sú v prílohe I triedy nebezpečnosti rozlíšené na základe 
spôsobu expozície alebo charakteru účinkov, látka alebo zmes sa 
klasifikuje v súlade s týmto rozlíšením.



Výstražné piktogramy

 1. Na etikete sú znázornené príslušné výstražné piktogramy, ktorých 
účelom je sprostredkovať špecifické informácie o príslušnej nebezpečnosti.

 2. S výhradou článku 33 spĺňajú výstražné piktogramy požiadavky 
stanovené v oddiele 1.2.1 prílohy I a v prílohe V.

 3. Výstražný piktogram príslušný pre každú špecifickú klasifikáciu je 
stanovený v tabuľkách s uvedením prvkov označovania, ktoré sa vyžadujú
pre každú triedu nebezpečnosti v prílohe I.



Piktogramy

orámovanie

farba

symbol



Transport Pictograms used for the GHS



GHS Piktogramy



Výstražné upozornenia

 1. Na etikete sa uvádzajú príslušné výstražné upozornenia v 
súlade s klasifikáciou nebezpečnej látky alebo zmesi .

 2. Výstražné upozornenia príslušné ku každej klasifikácii sú
stanovené v tabuľkách s uvedením prvkov označovania, ktoré sa 
vyžadujú pre každú triedu nebezpečnosti v častiach 2 až 5 prílohy I.

 3. Ak je látka uvedená v časti 3 prílohy VI, na etikete sa použije 
výstražné upozornenie príslušné pre každú špecifickú klasifikáciu, 
na ktorú sa vzťahuje záznam v uvedenej časti, spolu s výstražnými 
upozorneniami uvedenými v odseku 2 pre každú inú klasifikáciu, na 
ktorú sa daný záznam nevzťahuje.

 4. Znenie výstražných upozornení je v súlade s prílohou III.
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Hazard statements for environment
- výstražné upozornenia

Acute 

H400 Very toxic to aquatic life                                      
category 1

Chronic

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects            
category 1

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects                  
category 2

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effect
category 3

H413 May cause long lasting effects to aquatic life
category 4

Hazardous for the ozon layer

EUH059 Hazardous for the Ozon layer

(only for EU,  proposal to UN will be done )



Bezpečnostné upozornenia

 1. Na etikete sa uvádzajú príslušné bezpečnostné upozornenia.

 2. Bezpečnostné upozornenia sa vyberajú z bezpe čnostných 
upozornení stanovených v tabuľkách uvedených v častiach 2 až 5 
prílohy I , v ktorých sa uvádzajú prvky označovania pre každú triedu 
nebezpečnosti.

 3. Bezpečnostné upozornenia sa vyberajú v súlade s kritériami 
stanovenými v časti 1 prílohy IV, pričom sa zohľadňujú výstražné
upozornenia a plánované alebo identifikované použitie alebo 
použitia látky alebo zmesi.

 4. Znenie bezpečnostných upozornení je v súlade s časťou 2 
prílohy IV.
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Safety phrases
- bezpečnostné upozornenia

general                               (P1xy)

preventiv                         ( P2xy)

P273 Zabráňte úniku do životného prostredia

reaction                              (P3xy)

P391 odstráňte vyliatu / vysypanu chemicku latku

storing              (P4xy)

P405 Uschovavajte uzamknute

waste                                    (P5xy)

P501 Obsah/Nadobu  zneškodnite …..



Nebezpečnosť vyplývajúca
z fyzikálnych a chemických 

vlastností látok



Div1.1 Div 1.2 Div 1.3 Div 1.4 Div 1.5Explosives

Physical-Chemical Hazard Classes Hazard Category

Div 1.6
Flammable Gases
Flammable Aerosols
Oxidising Gases

1 2
1 2
1

Pressurised Gases
Compressed Gases
Liquefied Gases

Dissolved Gases
Refrigerated Liquefied Gases

1
1
1
1

Flammable Liquids 
Flammable Solids 

1
1

2 3 4
2

Self Reactive Substances Type A Type B Type C Type D Type E Type F Type G
Pyrophoric Liquids 
Pyrophoric Solids 
Self Heating Substances 
Water Reactive�Flammable Gases  
Oxidising Liquids 
Oxidising Solids 
Organic Peroxides
Corrosive to Metals

Type A Type B Type C Type D Type E Type F Type G

1

1 2
1

1 2 3
1 2 3
1 2 3

1

Unstable
Explosives





























Nebezpečnosť pre zdravie



1 2 3 4 51  Acute Toxicity, Oral
1  Acute Toxicity, Dermal
1  Acute Toxicity, Inhalation
2  Skin Corrosion/Irritation 1 2 3

1 2 3 4 5
1 432 5

Health Hazard Classes Hazard Category

4  Respiratory Sensitisation
4  Skin Sensitisation
5  Germ Cell Mutagenicity
6  Carcinogenicity
7  Reproductive Toxicity
8  Target Organ ST – Single Dose

3  Eye Damage/Irritation

1 1A/B 2
1 1A/B 2
1 1A/B 2
1 2 3

1
1

1 2 2A/B

Lactation

9  Target Organ ST – Repeat Dose 1 2
1 2

1A/B/C

10  Aspiration Hazard



Piktogramy GHS –
zdravotné rizika

Akutna Toxicita
Kategorien 1, 2, 3

Žieravé Sensibilita dychacich
ciest

CMR

Specificka Toxicita
Organov Kategorien 1, 2

Aspirationsgefahr

Akútna toxicita

Kategorie 4

Reizung

Sensibilisierung von 
Haut

Spezifische Zielorgan-
Toxizität Kategorie 3



Škodlivá pri 
požití

Toxická pri 
požití

Toxická pri 
požití

Toxická pri 
požití

PozorPozorNebezpečenstvoNebezpečenstvoNebezpečenstvoSignálne slovo

Žiaden 
symbol

Symbol

2000-5000300-200050-3005-500-5LD50 (mg/kg)

Kategoria
5

Kategoria
4

Kategoria
3

Kategoria
2

Kategoria
1

GHS-Kritériá: akútna orálna toxicita

EU-GHS



Príklad: akútna orálna toxicita

Nebezpečenstvo
Toxický pri požití

Xn, R22

200-250 
mg/kg

(MSDS 
Fisher 

Scientific)

Kyselina 
acetylsalicyl
ová
(Aspirin)

nebezpečenstvo

Toxický pri požití

Xn, R22

200-400 
mg/kg

(OECD
SIDS)

Koffein

klasifikácia
GHS

klasifikácia
EU

LD50strukturalátka
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1 2 3Aquatic Toxicity, Acute

Aquatic Toxicity, Chronic 1C 2 3 4

Environmental Hazard Classes Hazard Category

Hazardous for the Ozon layer* 1







Postup pri klasifikácii GHS



Harmonizovaná klasifikácia

• Harmonizovaná klasifikácia
• - príloha IV

Str.340 -1351  Nariadenia GHS





GHS - Postup pri klasifikácii látok
(3 kroky)

 1. Identifikácia relevantných dát
 - výsledky testov a skúšok látok

 - klasifikačne hodnoty (data)
 - skúsenosti nadobudnuté pri používaní látok (human dates)

 2. Hodnotenie údajov - (expert judgment)
 - reprodukovateľnosť

 - vedecké podloženie výsledkov

 - prenos výsledkov (cross reading) (weight of evidence)

 3. Klasifikácia
 porovnanie validovanych hodnôt s klasifikačnými kritériami



Etiketa



Obsah etikety
 Látka alebo zmes, ktorá sa klasifikuje ako nebezpečná a ktorá sa nachádza v obale, 

sa označuje etiketou, ktorá obsahuje tieto prvky:

 a) meno/názov, adresu a telefónne číslo dodávateľa/dodávateľov;

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

 c) identifikátory výrobku uvedené v článku 18;

 d) výstražné piktogramy v súlade s článkom 19, ak je to uplatniteľné;

 e) signálne slová v súlade s článkom 20, ak je to uplatniteľné;

 f) výstražné upozornenia v súlade s článkom 21, ak je to uplatniteľné;

 g) vhodné bezpečnostné upozornenia v súlade s článkom 22, ak je to 
uplatniteľné;

 h) časť pre doplňujúce informácie v súlade s článkom 25, ak je to uplatniteľné.



Current EU Labelling



UNXXXX & Proper 
Shipping Name

GHS Product Identifier (§1.4.10.5.2(d)(i))
[GHS Chemical Identities (§1.4.10.5.2(d)(ii))]

GHS Signal Word (§1.4.10.5.2(a))
GHS Hazard Statement (§1.4.10.5.2(b))
GHS Hazard Statement (§1.4.10.5.2(b))

GHS Precautionary Statement (§1.4.10.5.2(c))
GHS Precautionary Statement (§1.4.10.5.2(c))
GHS Precautionary Statement (§1.4.10.5.2(c))

GHS Supplier Identifier (§1.4.10.5.2(e))

GHS Supplemental Information (§1.4.6.3)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Commercial Information

PRODUCT ABC
Manufactured by

Company XYZ

Product Information/Use Instructions
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GHS Supplemental Information §1.4.10.5.4.2

Transport
Information

§1.4.10.5.2(d)(i)

GHS Label

Other Information

Company/Branding Information GHS Label §1.4.10.5.4.1



Etiketa

 2. Etiketa sa uvádza v úradnom jazyku (úradných 
jazykoch) členských štátov, v ktorých sa látka alebo 
zmes uvádza na trh, ak dotknuté členské štáty 
nestanovia inak. 

 Dodávatelia môžu na svojich etiketách použiť viac 
jazykov, než vyžadujú členské štáty za predpokladu, že 
vo všetkých použitých jazykoch sú uvedené tie isté
údaje.



Výstražné/Signálne slová

 1. Na etikete sa uvádza príslušné signálne slovo v súlade s 
klasifikáciou nebezpečnej látky alebo zmesi.

 2. Signálne slovo príslušné ku každej špecifickej klasifikácii je 
stanovené v tabuľkách s uvedením prvkov označovania, ktoré sa 
vyžadujú pre každú triedu nebezpečnosti v častiach 2 až 5 prílohy I.

 3. Ak sa na etikete použije signálne slovo “nebezpečenstvo”, 
slovo “pozor” sa na etikete neuvádza.



Identifikátory výrobku

 1. Etiketa obsahuje údaje, ktoré umožňujú identifikáciu látky alebo 
zmesi, ďalej len “identifikátory výrobku”.

 Termín použitý na identifikáciu látky alebo zmesi je rovnaký ako 
termín použitý na karte bezpečnostných údajov vystavenej v súlade 
s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ďalej len “ karta 
bezpečnostných údajov”.



Identifikátory výrobku

 V prípade látky obsahuje identifikátor výrobku aspoň tieto údaje:

 a) ak je látka uvedená v časti 3 prílohy VI, názov a identifikačné číslo, 
ako sú v tejto prílohe uvedené, alebo

 b) ak látka nie je uvedená v časti 3 prílohy VI, ale nachádza sa na 
zozname klasifikácie a označovania, názov a identifikačné číslo, ako sú na 
ňom uvedené, alebo

 c) ak látka nie je uvedená v časti 3 prílohy VI ani na zozname klasifikácie 
a označovania, číslo podľa CAS (ďalej len “číslo CAS”) spolu s názvom 
stanoveným podľa názvoslovia IUPAC alebo číslo CAS spolu s iným 
medzinárodným chemickým názvom (inými medzinárodnými chemickými 
názvami), alebo

 d) ak číslo CAS nie je k dispozícii, názov stanovený podľa názvoslovia 
IUPAC alebo iný medzinárodný chemický názov (iné medzinárodné
chemické názvy) .



Identifikátory výrobku

 3. V prípade zmesi obsahuje identifikátor výrobku oba tieto údaje:

 a) obchodný názov alebo označenie zmesi 

 b) identitu všetkých látok v zmesi, ktoré prispievajú ku klasifikácii 
zmesi, pokia ľ ide o akútnu toxicitu, žieravosť pre kožu alebo vážne 
poškodenie zraku, mutagenitu pre zárodočné bunky, karcinogenitu, 
škodlivosť pre reprodukciu, respiračnú alebo kožnú senzibilizáciu, toxicitu 
pre špecifický cieľový orgán (Stot) alebo aspira čnú nebezpe čnos ť.

 Ak by táto požiadavka v prípade uvedenom v písmene b) viedla k 
uvádzaniu viacerých chemických názvov, stačia najviac štyri chemické
názvy, s výnimkou prípadu, ak je na vystihnutie charakteru a závažnosti 
nebezpečenstva potrebné uvies ť viac ako štyri názvy .

 Zvolenými chemickými názvami sa identifikujú látky primárne zodpovedné
za hlavné nebezpečenstvá pre zdravie, ktoré viedli ku klasifikácii a k výberu 
zodpovedajúcich výstražných upozornení.



Zásady priority pre výstražné
piktogramy

 1. Ak by klasifikácia látky alebo zmesi viedla k uvedeniu viac ako 
jedného výstražného piktogramu na etikete, v záujme  zníženia po čtu 
potrebných výstražných piktogramov sa uplat ňujú tieto pravidlá priority:

 a) ak sa použije výstražný piktogram “GHS01”, použitie výstražných
piktogramov “GHS02” a “GHS03” je nepovinné, s výnimkou prípadov, ak 
je povinný viac ako jeden z týchto výstražných pikt ogramov ;

 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 respira čnú senzibilizáciu použije výstražný piktogram
“GHS08”, neuvádza sa výstražný piktogram “GHS07” pre kožnú
senzibilizáciu alebo pre podráždenie kože a očí.



Zásady priority pre výstražné
piktogramy

 2. Ak by klasifikácia látky alebo zmesi viedla k uvedeniu viac ako 
jedného výstražného piktogramu pre tú istú triedu nebezpečnosti, na 
etikete sa pre každú dotknutú triedu nebezpečnosti uvádza 
výstražný piktogram zodpovedajúci najzávažnejšej kategórii 
nebezpečnosti.

 Pre látky, ktoré sú uvedené v časti 3 prílohy VI a podliehajú aj 
klasifikácii podľa hlavy II, sa na etikete pre každú príslušnú triedu 
nebezpečnosti uvádza výstražný piktogram zodpovedajúci 
najzávažnejšej kategórii nebezpečnosti.


