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Vaša značka:
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Vybavuje:
Petr Šimůnek

V Kráľovskom Chlmci, dňa:
18.5.2015

Vec: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Nariadenie komisie (EU) č.453/2010, ktorým sa mení nariadenie č.1907/2006 (REACH) – karty
bezpečnostných údajov (KBÚ)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Prehlásenie k naplňovaniu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH).
Registrácia látok:
Povinnosť registrácie látok podľa nariadenia Rady (ES) č. 1907/2006 má výrobca tejto látky,
dovozca prípadne výhradný zástupca dovozca látky. Vzhľadom k tomu, že nepatríme ani do jednej
z týchto skupín, netyká sa nás povinnosť registrácie látok obsiahnutých v zmesiach (prípravkoch), ktoré
dodávame.
Našou povinnosťou je v dodávateľsko-odberateľskom reťazci zaistiť, aby nami dodávané zmesi
(prípravky) splňovali všetky požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu.
I naďalej sme v kontakte s dodávateľmi zmesí (prípravkou), aby z povinnosti výrobcu zmesí podľa
platnej legislatívy REACH zaistili po postupnej registrácii látok hodnotenie zmesí a vypracovanie
bezpečných postupov, expozičných scenárov prípadne správy o chemickej bezpečnosti. Tieto informácie
budú súčasťou kariet bezpečnostných údajov zmesí.
Je samozrejmosťou, že všetky látky, ktoré sú v zmesiach obsiahnuté, budú registrované v súlade
s nariadením ES, prípadne nahradené látkami, ktoré budú alebo sú registrované.
Konečný termín registrácie látok je k 1.6.2018.
Karty bezpečnostných údajov:
K našim produktom sú postupne k dispozícii dva formáty kariet bezpečnostných údajov.
1. Formát podľa prílohy I Nariadenia komisie (EU) č. 453/2010 klasifikácia a označene podľa smernice
1999/45/ES („staré označenie“)
2. Formát podľa prílohy II Nariadenia komisie (EU) č. 453/2010 klasifikácia a označenie podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 („nové označenie“). Tieto KBÚ majú
príponu REACH II.
Klasifikácia, označovanie a balenie zmesí (prípravkov)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP) o klasifikácii, označovaní a balení
látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS (DSD) a 1999/45/ES (DPD)
Od 1.6.2015 je požiadavka na klasifikáciu, označovanie a balene látok a zmesí podľa nariadenia CLP s
možnosťou využitia nižšie uvedeného prechodného ustanovenia.
1. Odchylne od čl. 62 druhého pododstavca tohto nariadenia nemusia byť zmesi klasifikované,
označené a zabalené podľa smernice 1999/45/EHS a uvedené na trh pred 1.6. 2015 znovu
označené a zabalené podľa tohto nariadenia, a to až do 1.6. 2017.
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2. Pokyny ECHA (Európska agentúra pre chemické látky)
Pokiaľ zmes už bola klasifikovaná, označená a zabalená podľa smernice DPD a bola uvedená na
trh pred 1. 6. 2015, tzn. bola už k tomuto dátumu v dodávateľskom reťazci, výrobca, dovozca, následný
užívateľ či distribútor môže jej nové označenie a balenie ustanovené nariadením CLP odložiť do 1. 6.
2017. To znamená, že zmes môže byť naďalej predmetom predaja v dodávateľskom reťazci so štítkom
vyhotoveným podľa smernice DPD do 1. 6. 2017.
Na záver Vás môžeme ako nášho odberateľa uistiť, že sa tejto problematike i naďalej plne
venujeme a budeme dôsledne reagovať na ďalšie legislatívne kroky, ktoré budú nasledovať v ďalších
rokoch pre naplnenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
V prípade otázok sa prosím obráťte na kontaktnú osobu.
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