NOVÉ PREDPISY CLP

CLP – NOVÉ NARIADENIE O SPÔSOBE OZNAMOVANIA RIZIKOVÝCH
VLASTNOSTÍ LÁTOK – ZMENY V NAŠOM OZNAČOVANÍ LÁTOK
Iste si už všimli zmeny v označovaní výrobkov, ktoré kupujete (napr. čistiace prostriedky). Chceme Vás
oboznámiť s novým Nariadením EÚ o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP). Spoločnosť
Castrol je povinná dodržiavať tieto nariadenia, aby napomáhala pri ochrane zdravia a životného
prostredia pri manipulácii, preprave a používaní svojich výrobkov.
Dozviete sa informácie o tom, čo je CLP a ako zapadá do Globálneho harmonizovaného systému
klasifikácie a označovania chemikálií. Taktiež sa dozviete informácie o časových intervaloch pre
aktualizáciu portfólia našich výrobkov, aby sme zaistili splnenie predpisov, čo to znamená pre nás, pre
náš podnik a pre vás, a o zmenách, ktoré musíme urobiť.

CLP A GHS – O ČO IDE?
Doteraz mali krajiny na celom svete rôzne pravidlá klasifikácie a označovania chemických látok. Napríklad
látka označená v jednej krajine ako toxická nemusela byť v inej krajine označená vôbec. Na označenie
rovnakých nebezpečenstiev boli používané rôzne symboly.
Krajiny v rámci OSN, vrátane členských štátov EÚ, v spolupráci so zástupcami významných
priemyselných spoločností vypracovali klasifikáciu a systém označovania na celosvetové použitie, známy
ako “Globálny harmonizovaný systém”(GHS).
Hlavným cieľom GHS je napomáhať medzinárodnému obchodu s chemikáliami a udržiavať existujúcu
úroveň ochrany zdravia a životného prostredia. Systém sa zameriava na identifikáciu nebezpečných
chemikálií a informovanie používateľov o týchto nebezpečenstvách pomocou štandardizovaných
symbolov a upozorňujúcich viet na etiketách a prostredníctvom kariet bezpečnostných údajov (KBÚ).
Predpisy CLP zosúlaďujú predchádzajúcu legislatívu EÚ týkajúcu sa klasifikácie, označovania a balenia
chemických látok a zmesí so systémom GHS pomocou zrušenia ustanovení Smernice č. 67/548/EHS
(klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných látok z 27. júna 1967) a Smernice č. 1999/45/ES
(klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných zmesí z 31. mája 1999) a aktualizáciou nariadenia
(ES) č. 1907/2006 (Nariadenie REACH z 18 decembra 2006).

ČO TO ZNAMENÁ PRE SPOLOČNOSŤ CASTROL
Dodržiavanie CLP je kľúčové pre našu činnosť a predaj našich výrobkov.
Niektoré z našich výrobkov už boli klasifikované ako výrobky, ktoré majú nebezpečné vlastnosti: horľavé,
toxické, dráždivé, škodlivé a nebezpečné pre životné prostredie.
Podľa nových predpisov niektoré zmesi, ktoré používame, sa môžu reklasifikovať ako nebezpečné.
Nastanú tiež zmeny výstražných slov používaných na označenie nebezpečenstiev a výstrah.

ČO TO ZNAMENÁ PRE KRAJINY V EURÓPE
Predpisy CLP sa uplatňujú priamo v členských štátoch Európskej únie bez potreby implementovať ich
do miestnej legislatívy.
Pre krajiny mimo Európskej únie, avšak zásobované z Európskej únie, exportné predpisy EÚ vyžadujú
KBÚ v súlade s nariadením REACH a označovanie v súlade s CLP, podľa možností v úradnom jazyku
(jazykoch) cieľovej krajiny a v súlade s legislatívou tejto krajiny. Ak existuje konflikt medzi legislatívou v
cieľovej krajiny a požiadavkami CLP, potom majú prednosť predpisy cieľovej krajiny.

NOVÉ PREDPISY CLP
Krajiny mimo Európskej únie môžu mať odlišné požiadavky na klasifikáciu a označovanie.

ČASOVÝ PLÁN
Predpisy CLP nadobudli platnosť dňa 20. januára 2009 a prechodné obdobie pre zabezpečenie
dosiahnutia zhody u nás trvá do 31. mája 2015.
Naše výrobky sa musia klasifikovať, označovať a baliť v súlade s CLP od 1.júna 2015. Výrobky, ktoré boli
uvedené na trh pred 1. júnom 2015 (so starým označením), sa môžu predávať až do 1. júna 2017.
AKTUALIZÁCIA PORTFÓLIA VÝROBKOV
( = PREPARÁTY/ZMESI), ABY BOLI V
ZHODE S CLP.

CASTROL PO 31. MÁJI 2015 MÔŽE
PREDÁVAŤ IBA VÝROBKY SPĹŇAJÚCE
POŽIADAVKY CLP

NAŠI ZÁKAZNÍCI MÔŽU PREDÁVAŤ OBA
VÝROBKY SÚBEŽNE

NAŠI ZÁKAZNÍCI MÔŽU PREDÁVAŤ OBA
VÝROBKY SÚBEŽNE

31. máj
2015

ZÁKAZNÍCI UŽ NEMÔŽU PREDÁVAŤ
VÝROBKY, KTORÉ NIE SÚ V SÚLADE S CLP.
ZÁSOBY VÝROBKOV, KTORÉ NIE SÚ
V SÚLADE S CLP, SA MUSIA ODPÍSAŤ
A ZLIKVIDOVAŤ NÁLEŽITÝM SPÔSOBOM
(NIE JE MOŽNÝ VÝPREDAJ/EXPORT.)

31. máj
2017

AKO BUDÚ VYZERAŤ ZMENY?
Používatelia sa začnú stretávať s novými piktogramami, výstražnými
a bezpečnostnými upozorneniami a výstražnými slovami na etiketách výrobkov.
STARÉ – Symboly označovania podľa Smernice pre nebezpečné výrobky
(1999/45/ES - DPD)

NOVÉ – Symboly podľa špecifikácií CLP

NOVÉ PREDPISY CLP
BALENIE
Podľa CLP:





Vety o nebezpečenstve a preventívnych opatreniach obsahujú podstatne viac slov.
Piktogram zaberá viac miesta na etikete a často sa vyžaduje viac piktogramov.
Informácia o nebezpečenstvách musí byť viditeľná na vonkajšom obale.
Podľa CLP musia byť preklasifikované viaceré látky/produkty ako nebezpečné.

Príklad novej etikety.

NASLEDUJÚCE KROKY/ DOPADY
Pre dodržanie konečného termínu, ktorým je 31. máj 2015, identifikujeme výrobky, ktorých sa to bude
týkať a opätovne ich klasifikujeme, aby spĺňali predpisy CLP (u výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú nové
požiadavky podľa CLP, nebudú žiadne zmeny). Po 31. máji 2015 nebudeme môcť predávať alebo
dodávať výrobky označované podľa klasifikácie platnej pred CLP.
Informácia o nebezpečenstvách musí byť viditeľná na vrchnej strane viacvrstvovej etikety na našich
výrobkoch. Akýkoľvek nový výrobok bude spĺňať predpisy v plnom rozsahu už pri jeho uvedení na trh.
Budú tiež aktualizované karty bezpečnostných údajov (KBÚ), aby spĺňali predpisy CLP. Počas
prechodného obdobia bude karta bezpečnostných údajov v 2.časti uvádzať súbežne informácie
vyžadované predpismi DPD (staré predpisy) aj CLP (nové predpisy). Takéto karty bezpečnostných
údajov sú už k dispozícii, alebo budú k dispozícii najneskôr v dobe, keď sa bude meniť ktorákoľvek
z etikiet.
Chceme dosiahnuť, aby 75 % našich výrobkov spĺňalo nové predpisy do konca roka 2014 a všetky naše
výrobky spĺňali nové predpisy do 31. mája 2015.

POZNÁMKA: Zloženie našich výrobkov sa z dôvodu zavedenia predpisov CLP nemení.
Ide iba o zmenu etikiet.

NOVÉ PREDPISY CLP
ČO TO ZNAMENÁ PRE VÁS
 Po 1. júni 2015 budú všetky naše výrobky dodávané zákazníkom spĺňať predpisy CLP. Avšak z
dôvodu zabezpečenie prechodného obdobia môžete až do 31. mája 2017 naďalej predávať
výrobky, ktoré spĺňali požiadavky platné pred zavedením predpisov CLP.
 Od 1. júna 2017 už nesmiete predávať výrobky, ktoré boli prvý raz uvedené na trh pred 1. júnom
2015 a boli označované v súlade s požiadavkami predošlých predpisov. Veľmi vám odporúčame
uplatňovať vo vašich skladoch pravidlá obsluhy FIFO, aby bol zaistený predaj týchto výrobkov pred
uplynutím stanovenej lehoty.
 Spolu so zmenami etikiet na výrobkoch budeme meniť aj objednávacie čísla produktov tak, aby
sme mohli identifikovať a rozlišovať výrobky, ktoré spĺňajú predpisy pred a po nadobudnutí
platnosti CLP.
 Produkty s novými etiketami vytvorenými v súlade s nariadením CLP, s dopadom na ich zmenenú
klasifikáciu, vám budeme pri prvej objednávke dodávať spolu s aktualizovanými kartami
bezpečnostných údajov. Žiadame vás, aby ste sa oboznámili so všetkými bezpečnostnými
pokynmi, ktoré sú v nich uvedené.
 Viac informácií o CLP je možné tiež získať na stránkach Centra pre chemické látky a prípravky
www.cchlp.sk

Ďalšie informácie získate, ak sa obrátite na vášho zástupcu spoločnosti
Castrol.

