CLP klasifikácia zmesí a KBÚ (SK)
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, SR
E-mail: ekotox@ekotox.sk
PONÚKANÉ
SLUŽBY:

Nová klasifikácia a označovanie

Þ Služby výhradného
zástupcu
Þ Registrácia

*

CLP, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008

*

Termíny a prechodné ustanovenia CLP

Þ Príprava technickej

*

Aké zmeny na Vás čakajú po termíne 31.5.2015 ?

dokumentácie v
IUCLID 5.3

*

Ako klasifikovať a označovať látky/zmesi?

*

Zmeny v harmonizovanej klasifikácii

*

Zmeny vo výstražných a bezpečnostných
upozorneniach

*

Obsah etikety

Þ Neskorá
predregstrácia
Þ CLP Notifiikácia
Þ Žiadosť o autorizáciu

Þ Hodnotenie
chemickej
bezpečnosti
Þ Správa o chemickej
bezpečnosti
Þ Expozičné scenáre
Þ Karty
bezpečnostných
údajov
Þ Rozšírené karty
bezpečnostných
údajov
Þ Usmernenie pre
bezpečné používanie
Þ Školenia a kurzy
Þ Odhad nákladov
spojených s plnením
požiadaviek nariadení
REACH a CLP
Þ Konzultačné služby
spojené s plnením
požiadaviek nariadení
REACH a CLP

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. poskytuje podporu pre všetky
požiadavky plnenia povinností podľa nariadení REACH, CLP
a nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Karty bezpečnostných údajov

STRANA 2

REACH znamená
povinnú registráciu
všetkých chemických
látok na trhu EÚ (až
na výnimky), či už sa
týka dovozu či výroby,
hodnotenie látok,
pričom väčšina

Nariadenie CLP je plánované ako samostatný klasifikačný
systém určený predovšetkým pre podniky a priemysel.
Toto nariadenie takisto špecifikuje konečné termíny
pravidiel CLP pre klasifikáciu zmesí do 31. mája 2015.
od 1. júna 2015:
* sa musia látky klasifikovať len podľa ustanovení
nariadenia CLP;
* sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa
ustanovení nariadenia CLP, ale zmesi už klasifikované,
označené, zabalené podľa ustanovení smernice o
nebezpečných prípravkoch a uvedené na trh (t. j.
vyskladnené) do 1. júna 2015 sa musia iba znovu označiť
a znovu zabaliť do 1. júna 2017;
* sa musí na karte bezpečnostných údajov uviesť
klasifikácia látok a zmesí podľa ustanovení nariadenia

Chemická legislatíva sa dávno
netýka len „chemických“ podnikov,
a l e k a žd e j s p o l o č n o s t i č i
živnostníka, ktorý pri svojej činnosti
používa chemické látky alebo
zmesi. Často krát sa zabúda, že
povinnosti a termíny vyplývajúce z
chemickej legislatívy sa dotýkajú aj
spoločností, ktoré používajú
chemické látky a zmesi, vyrábajú
alebo dovážajú výrobky- registrácia,
notifikácia a komunikácia o látkach
vo výrobkoch...

povinností prechádza
na plecia súkromného
sektora a autorizáciu,

® všetky zmesi, ktoré sú vyskladnené po termíne 1.6.2015 musia byť klasifikované a označené iba podľa nariadenia
CLP.

pre veľmi nebezpečné
látky (látky
vzbudzujúce vážne
obavy).

® EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM ponúka služby na dodržiavanie súladu s povinnosťami v prípade látok
vzbudzujúcich veľké obavy (tzv .SVHC látky):

® Hodnotenie látok: Naše partnerské certifikované laboratória poskytujú služby testovania, ktoré vám môžu pomôcť
určiť prítomnosť a koncentráciu látok vzbudzujúcich obavy a prípadné zakázaných látok vo výrobkoch.

® Notifikácia: Predloženie notifikácie ECHA (v prípade že látka uvedená na Kandidátskom zozname je obsiahnutá vo
výrobku v koncentrácii vyššej ako 0,1% (w/ w) a celková výška objemu presahuje 1 t/rok na výrobcu alebo dovozcu.

® Pokyny pre bezpečné používanie alebo KBÚ: Pripravíme návrh usmernenia o bezpečnom používaní alebo KBÚ pre
výrobky obsahujúce SVHC látky s koncentráciou nad 0,1% (w / w).

Služby CLP klasifikácia, označovanie a balenie látok a
zmesí
31. decembra 2008 bolo v Úradnom vestníku EÚ
uverejnené nové Nariadeniu EÚ o klasifikácii,
označovaní a balení látok a zmesí, tzv nariadenie
CLP (Classification, Labelling & Packaging) (ES) č
1272/2008, ktoré je priamo uplatniteľným
nástrojom európskej legislatívy, čím sa začalo
obdobie postupného prechodu na nový systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Nariadenie CLP zahŕňa kritéria Globálneho
harmonizovaného
systému
klasifikácie
a
označovania chemických látok Organizácie
Spojených národov (GHS OSN) a je v súlade s
Nariadením
REACH.
Hlavným
cieľom
je
harmonizácia klasifikácie a označovania látok
uvádzaných na Európsky trh.
Na klasifikáciu a označenie látok a zmesí podľa
ustanovení nariadenia CLP existujú pre subjekty
priemyslu určité povinnosti a lehoty. Spoločnosti
tiež musia nebezpečné látky a zmesi oznamovať

Služby spojené s plnením
požiadaviek nariadenia CLP:
® Identifikácia

povinností

® Klasifikácia látok a zmesí podľa
nových požiadaviek nariadenia CLP

® Karta

bezpečnostných
údajov
(KBÚ) – príprava nových KBÚ alebo
aktualizácia podľa požiadaviek CLP
a REACH

® Označovanie podľa nariadenia CLP
— tvorba etikiet

® Príprava dokumentácie použitím
IUCLID 5.3 a oznámenie údajov do
zoznamu klasifikácie a označovania

® Semináre a vzdelávacie kurzy

KONTAKT
EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.
Tomášiková 10/F 821 03 Bratislava
Tel. +421 (2) 4594 3712
Fax: +421 (2) 4594 5223
E-mail: ekotox@ekotox.sk
www.ekotox.sk

CLP KLASIFIKÁCIA ZMESÍ

podľa

nariadenia CLP

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

CLP KLASIFIKÁCIA ZMESÍ - PRAKTICKÉ
CVIČENIA (SK)

20. JÚN 2017
Meno / á
Organizácia
Adresa
IČO

IČ DPH

Telefón

Mobil

Fax

E-mail

Banka
Číslo účtu
Čiastka k úhrade

Bez DPH

DPH

Spolu

99 €

19,80 €

118,80 €

Účastnícky poplatok

Bankové spojenie

Tatra banka a.s., Františkánske námestie 3,
Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 2621002788 / 1100
IBAN: SK 21 1100 0000 0026 21 00 2788
VS: termín školenia

Registrácia:

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31 437 443
IČ DPH: SK2020362949

Tel. / Fax: (02) 459 43 712 / 459 45 223

DIČ: 2020362949

E-mail: ekotox@ekotox.sk
www.ekotox.sk; www.safearticles.eu

