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Nařízení CLP
Dnešní přednášky k nařízení CLP
Dopolední – pokračování přednášek z minulých let
(pro pokročilé)
Odpolední – pro začátečníky, zpět k základům.
Poděkování bohužel jen 4 kolegům z KHS,
kteří mi zaslali e-mailem nebo telefonicky sdělili
návrhy/problémy pro zařazení do přednášky.
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Nařízení CLP = „evropská“ verze GHS
• Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,
o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS (látek) a
1999/45/ES (přípravků) a o změně nařízení (ES)
č. 1907/2006 (REACH) v platném znění
• CLP = classification, labelling and packaging
• v letech 2009-2015 - vyšlo 8 novel + několik
oprav nařízení CLP
• další novely se připravují

• na konzultačních dnech SZÚ je problematika

CLP/GHS zařazována pravidelně již od r. 2007,3
řada informací na webu SZÚ (starší přednášky)

nařízení (EP) č. 1272/2008 = nařízení CLP
Lze najít + stáhnout:

• Úřední věstník EU
obecná http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
Poslední konsolid. znění k 1.6.2015 – NENÍ úplné
(chybí posun platnosti u 6. novely CLP a celá 8. novela)

• web Ministerstva průmyslu a obchodu
www.mpo.cz Úvodní stránka » Průmysl a
stavebnictví » Chemické látky a směsi » CLP….
• web SZÚ - odkazy www.szu.cz
Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a
zdraví »Chemická bezpečnost nebo » Aktuality
(aktualizace nepravidelně) nebo nově položka Pesticidy

Starý x nový systém
klasifikace + označení

• Nařízení CLP platí pro látky i směsi nově uváděné

na trh (látky XII/2010, směsi 2015/VI)
• Látky i směsi, které mají označení podle staršího
systému (popř. BL se „starší“ klasifikací), byly
uvedeny na trh před požadovanými daty, a mají je
následní uživatele ve smyslu „spotřebitelé“ ve
svých skladech, provozech, laboratořích…
… NEMUSÍ je nijak přebalovat, překlasifikovávat,
přeznačovat, přelepovat, předělávat jejich bezp. list,
… jestliže je neuvádí na trh.
Nařízení CLP jim tuto povinnost neukládá.
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Mají hodnotit průběžně rizika podle zákoníku práce.

novely nařízení (ES) č. 1272/2008
Nařízení Komise (ES) č. 790/2009
Nařízení Komise (EU) č. 286/2011
Nařízení Komise (EU) č. 618/2012
Nařízení Komise (EU) č. 487/2013
Nařízení Rady (EU) č. 517/2013
oprava velká - nařízení Komise (EU) č. 758/2013
Nařízení Komise (EU) č. 944/2013
Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 + nařízení
Komise (EU) 2015/491 (od 1.1.2016)
• Nařízení Komise (EU) č. 1297/2014
• Nařízení (EU) 2015/1221 (od 1.1.2017)
+ další drobné opravy
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modré ještě není účinnost, ale už lze použít
•
•
•
•
•
•
•
•

6. novela nařízení (ES) č. 1272/2008
Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 (vyšlo 2014/VI)
• upravuje některé tzv. H-věty + P-pokyny v
chorvatštině
• mění především část 3 z přílohy VI nařízení CLP
tabulky 3.1 i 3.2; látky, na jejichž „nebezpečnosti“
se EU dohodla. (účinnost původně od 1.4.2015)
9 látek překlasifikovaných
14 látek nově zařazených
1 položka se zrušuje
POSUN účinnosti této části podle článku 1 odst. 3
(změny + doplnění přílohy VI nařízení) od 1.1.2016
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 nařízením (EU) 2015/491 (vyšlo 2015/III)

7. novela nařízení (ES) č. 1272/2008
Nařízení Komise (EU) č. 1297/2014 (vyšlo 2014/XII)
týká se tekutých pracích prostředků pro jednorázové
použití určené pro spotřebitele
• stávající předpisy neposkytují dostatečnou úroveň
ochrany + toxikologická střediska evidují řadu závažných
případů intoxikací a poškození očí
• stanoveny podrobnější požadavky na obal (doplnění
především přílohy II část 3 nařízení CLP)
• požadavky člení na obal
vnější – neprůhledný nebo tmavý; povinně P102
umístěná na viditelném místě a ve formátu, který poutá
pozornost; dále jaké uzávěry
rozpustný – obsah. „averzivní“ přísadu, odolnost obalu
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• účinnost od VI/2015, resp. I/2016 (již na trhu)

8. novela nařízení (EU) 2015/1221

- vyšla v Úředním věstníku EU 25.7.2015
- mění a doplňuje přílohu VI - seznam látek s
harmonizovanou klasifikací
12 látek revize + 20 látek nově
- účinnost od 1.1.2017, ale lze ji použít i před tímto
termínem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Tato novela NENÍ v posledním konsolidovaném
znění nařízení CLP z června 2015.
Látky z této novely NEJSOU na webu ECHA
http://echa.europa.eu/cs/information-onchemicals/cl-inventory-database
před účinností dané novely !!!
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Připravuje se x. novela nařízení CLP
- měla by zapracovat revizi GHS z r. 2013.
v části nebezpečnost pro zdraví částečně
upravuje především kožní a oční dráždivost; např.:
o navrhuje Skin Corr. 1 – tak, kde nebude mít
dodavatel údaje, aby mohl zařadit do příslušných
podkategorií
o je-li EUH204 (obsahuje isokyanáty) nebo EUH205
(obsahuje epoxidové složky) lze vynechat EUH208
- opět nové/upravené P-pokyny – změn relativně
dost (verzi, kterou jsme dostali, věty/pokyny v AJ)
- odhad - vydání asi během roku r. 2015-2016 ???
Návrh byl na připomínkování v SZÚ na srpnu 2015.
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Připravuje se x. novela nařízení CLP
SZÚ v rámci připomínkování zaslalo na MŽP
(2015/VIII) i další připomínky:
- chyby v nařízení, o kterých víme (které jsou jen
v české verzi, ale i v anglické a následně
převáděné i do národních verzí)
- nové návrhy na úpravu v částech nebezpečnosti
pro zdraví
Neděláme si iluze, že všechny připomínky budou
MŽP předány dál do „EU“.
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Připravuje se x. novela nařízení CLP
resp. REACH
na podnět „TIS“ v EU – identifikace směsí (?!?)
+ „unique formular identifier“ UFI
„TIS“ v jednotlivých členských zemí se zdá, že
informace podle čl. 45 pro směsi jsou pro ně
nedostatečné
Chtějí víc informací o směsích.
Chtějí UFI pro směsi na trhu (štítek a bezp. list)
Osobně Trávníčková: K přínosu návrhu pro
ochranu zdraví lidí jsem velmi skeptická.
Papír snese všechno a jaká bude realita?
Důsledněji využívat nástroje, které již existují. 12

návrhy nových klasifikací/označení do
seznamu (Výbor pro posuzování rizik = RAC)
http://echa.europa.eu/cs/meetings-of-the-rac
Schází se cca 4-6x/rok. ČR má svého zástupce.
Zde:
• co bude výbor projednávat
• k jakým závěrům došel, co navrhují jako doplnění
do seznamu v příloze VI nařízení CLP,
• popřípadě omezení do nařízení REACH

lze očekávat další doplňky a změny v příloze VI
nařízení CLP (+ nařízení REACH)
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Pokračování CLP
… dnes po polední pouze

Pojďme si společně hrát
a povídat si o CLP .
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Kurzy k nařízení CLP – „zdraví“ 2016
Od r. 2009 jsme pořádali již 12 kurzů k nařízení CLP,
zaměřených na:
• základní informace o nařízení CLP jako takovém
včetně novel, jeho jednotlivých přílohách (I-VII)
• klasifikaci a označování z hlediska zdraví
• porovnání „nové“ se „starou“ klasifikací a označení
z hlediska zdraví
• označování - blok s konkrétními příklady / vzorky
• praktické procvičení, více než 100 příkladů
• porovnání „evropské“ CLP a "světové" GHS-UN
• ?? úvaha kurz rozdělit pro začátečníky a pro pokročilé
• Bližší informace a možná rezervace míst:

zdenka.travnickova@szu.cz
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Závěr

• Nařízení CLP platí pro látky i směsi nově
•

uváděné na trh.
Látky i směsi, které mají označení podle staršího
systému (popř. BL se „starší“ klasifikací) a mají je
spotřebitelé ve svých skladech, provozech,
laboratořích – NEMUSÍ je nijak přebalovat či
přeznačovat, jestliže je neuvádí na trh. Nařízení
CLP jim tuto povinnost neukládá.
Kontakt na přednášející:
MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.
SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel. 267 082 673 zdenka.travnickova@szu.cz16

