Naøízení (ES) è. 1272/2008 o klasifikaci, oznaèování a balení látek
a smìsí (CLP)
Organizace spojených národù iniciovala na mezinárodní konferenci v roce 1992 vznik
sjednoceného systému klasifikace, oznaèování a balení nebezpeèného zboí. Hlavním
dùvodem pro tuto iniciativu bylo poskytnutí dùleitých celosvìtovì sjednocených informací
spotøebitelùm nebezpeèného zboí tak, aby nemohlo dojít k poškození zdraví nebo
ivotního prostøedí. Tento systém je oznaèován jako GHS (z anglického Globally
Harmonized System). Jednotlivé zemì mohou systém pøijmout tak jak je nebo pouze
vybrané èásti s tím, e pùvodní principy zùstanou zachovány. Zavádìní tohoto systému je
postupné a dobrovolné. Jako první tyto principy pøijal Nový Zéland ji v roce 2006 dále
pak Japonsko a Korea v roce 2008, rok 2009 byl pøelomem i ve Vietnamu. Z velkých
ekonomik by jednotný systém mìlo v roce 2011 zavést Rusko a èásteènì Èína, Spojené
státy zatím oficiální èasový plán zavádìní nezveøejnily.
Evrospká unie pøijala GHS naøízením 1272/2008 o klasifikaci, oznaèování a balení
chemických látek a smìsí tak zvaným CLP (z angl. Classification, Labelling and Packaging).
Systém byl pøijat jako celek a v nìkterých èástech ještì rozšíøen tak, aby zohledòoval
všechny nebezpeèné vlastnosti oznaèované podle stávající evropské legislativy.
Rozdíly mezi CLP a stávajícím znaèením
Nový systém klasifikace, balení a oznaèování nebezpeèného zboí je vlastnì kombinací
všech celosvìtovì poívaných zpùsobù balení a oznaèování. V porovnání se souèasným
zpùsobem pouívaným v Evropské unii existuje mnoho rozdílù, i kdy základní principy
zùstávají zachované.
Klasifikace
Metody klasifikace látek zùstávají prakticky nezmìnìné, velkým rozdílem však je, e na
klasifikaci jedné látky se musí shodnout všichni výrobci. Tato sjednocená klasifikace pak
bude v prùbìhu roku 2011 zveøejnìna na serveru Evropské chemické agentury.
Oznaèování
Struktura oznaèování zùstává stejná – piktogramy, vìty vyjadøující nebezpeènost a vìty
popisující podmínky pro bezpeèné zacházení. Co se zmìnilo od základu, je forma. Na
místo souèasných oranových ètvercù s èerným piktogramem a slovním vyjádøením budou
pouívány èervenì ohranièené na rohu stojící ètverce s èerným piktogramem. Slovní
vyjádøení se omezí pouze na slova „Varování“ nebo „Nebezpeèí“. Vìty vyjadøující
nebezpeènost zboí se z R-vìt zmìní na H-vìty, S-vìty se zase zmìní na P-vìty. Nové vìty
budou oznaèeny tøímístným èíselným kódem. H-vìty zaèínající „2“ vyjadøují fyzikální
nebezpeèí, „3“ zaèínají vìty vyjadøující riziko pro zdraví a „4“ jsou vìty vyjadøující riziko pro
ivotní prostøedí. Podobnì systematicky rozèlenìn je i seznam P-vìt – „1“ všeobecné
pokyny, „2“ prevence, „3“ odpovìdnost, „4“ správné skladování a „5“ likvidace obalù
nebo látek.
Povinnosti vyplývající z naøízení CLP
Ne všechna ustanovení naøízení CLP budou závazná ihned po vstupu naøízení v platnost. V
pøechodných ustanoveních jsou uvedena tøi zásadní data, která ovlivòují klasifikaci a
oznaèování nebezpeèných látek a smìsí:

1. 20. ledna 2009 (vstup CLP v platnost)
2. 1. prosince 2010 (konec pøechodného období pro
látky) a
3. 1.èervna 2015 (konec pøechodného období pro
smìsi).
Povinnosti, které je k tìmto datùm nutné splnit, vèetnì zmìn v bezpeènostních listech a
stejnì tak i jejich vztah ke lhùtám uvedeným v naøízení REACH, jsou znázornìny na
obrázku níe.
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Povinnosti nového znaèení a balení platí pro látky od 1.12.2010 a pro smìsi od 1.6.2015
u obou lhùt existuje pøechodné období, po které je moné doprodávat zboí zabalené a
oznaèené podle pùvodních pøedpisù (látky a do 1.12.2012 a smìsi a do 1.6.2017).

Mezi obìma naøízeními (CLP a REACH) existuje jeden podstatný rozdíl – REACH
zohledòuje roèní vyrobené mnoství, CLP je uplatòováno na všechny látky a smìsi
vyrobené nebo dovezené v jakémkoliv mnoství!
Plnìní povinností naøízení CLP v Luèebních závodech a.s. Kolín
Jako firma dlouhodobì úspìšnì podnikající v chemickém prùmyslu a dritel certifikátù
podle ISO 9 001 a ISO 14 001 jsme si plnì vìdomi svých povinností vyplývajících z platné
legislativy. Pevnì vìøíme, e zkušenosti získané pøi pomìrnì nedávném zavedení stávajících
klasifikací a oznaèování dokáeme plnì zúroèit i pøi zavádìní naøízení CLP. V rámci
oznámení klasifikace námi vyrábìných látek Evropské chemické agentuøe jsme se ji
pøipravili i na pøechod k novému oznaèování u všech našich výrobkù, tedy i u smìsí.
Pøechod na nové oznaèování látek probìhne v souladu s termíny danými v naøízení. U
smìsí pøedpokládáme, e zmìna v oznaèování probìhne hned po odsouhlasení klasifikace
a oznaèování nám dodávaných komponent ze strany Evropské chemické agentury a po
zveøejnìní veøejnì pøístupného seznamu klasifikací.
Vzhledem k tìmto skuteènostem mùeme prohlásit, e veškeré naše výrobky plní a budou i
nadále plnit poadavky naøízení CLP.

Pavel Šimùnek – vedoucí výroby
Luèební závody a.s. Kolín

Pokud máte nìjaké nejasnosti o naøízení CLP, neváhejte a kontaktujte nás nebo vyuijte jeden
z následujících odkazù:
http://echa.europa.eu/clp_cs.asp
http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/ghs/

http://www.schp.cz/html/

