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Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP) upozorňuje, že jediným platným znením právnych predpisov je znenie 
uverejnené v tlačovej podobe v Zbierke zákonov SR alebo v Úradnom vestníku EÚ (Official Journal of the European Union). 

LEGISLATÍVA O KLASIFIKÁCIÍ, OZNAČOVANÍ A BALENÍ  

Európska legislatíva 

Nariadenie CLP 
Dňa 31. decembra 2008 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené nariadenie CLP (1272/2008) (Classification, 
Labelling & Packaging). Látky sa majú od 1.12.2010 do 1.6.2015 klasifikovať podľa smernice 67/548/EHS aj  
nariadenia CLP a označovať a baliť podľa CLP. Zmesi sa majú do 1.6.2015 klasifikovať, označovať a baliť podľa 
smernice 1999/45/ES a od 1.6.2015 podľa CLP. V prechodnom období je možné používať za špecifikovaných 
podmienok oba systémy klasifikácie a označovania. 

 zverejnené  

Rekonštruovaný text nariadenia CLP (1272/2008/ES) je pripravený Komisiou EÚ. 
Obsahuje zapracované zmeny. Nebol zverejnený v "Úradnom vestníku EÚ". 

19.04.11 CLP en 

Prvé - pôvodné vydanie CLP 31.12.08 CLP en 

CCHLP poskytuje slovenské názvy látok, ktoré sa nachádzajú  v Tabuľke 3.1 Prílohy VI 
nariadenia CLP 

22.09.09 sk  
 

Text CLP bol upravený ďalšími právnymi predpismi: 

1. Nariadenie 790/2009: úprava Prílohy VI CLP v súvislosti s 30. a 31. ATP sm. 67/548 05.09.09 790/2009 en 

2. Nariadenie 286/2011: úprava textu čl. 25 a 26 a Príloh I až VII CLP 30.03.11 286/2011 en 

3. Nariadenie 618/2012: úprava textu časti 3 Prílohy VI CLP 11.07.12 618/2012 en 

4. Nariadenie 487/2013: úprava textu čl. 14 a 23 a Príloh I až VII CLP 01.06.13 487/2013 en 

5. Nariadenie 758/2013: oprava textu Prílohy VI CLP 10.08.13 758/2013 en 

6. Nariadenie 944/2013: oprava textu Prílohy IV a VI CLP 03.10.13 944/2013 en 
 

V súvislosti s nariadením CLP sa vykonali zmeny v niektorých ďalších právnych predpisoch: 

1. 
Smernica 2008/112 vykonala zmeny v smerniciach 76/768/EHS, 88/378/EHS, 
1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES 

23.12.08 2008/112 en 

2. Nariadenie 1336/2008 vykonalo zmeny v nariadení o detergentoch (648/2004/ES) 31.12.08 1336/2008 en 

3. 
Rozhodnutie komisie 2012/49/EÚ vykonalo zmeny v rozhodnutiach 2011/263/EÚ 
a 2011/263/EÚ 

28.01.12 2012/49 en 

4. Smernica komisie 2013/10/EÚ vykonala zmeny v smernici 75/324/EHS 20.03.13 2013/10 en 
 

Ďalšie súvisiace právne predpisy: 

1. Nariadenie o poplatkoch 22.05.10 440/2010 en 
 

http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2008_1272_Cons_vers_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2008_1272_Cons_vers.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2008_1272_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2008_1272.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/Slovenske_nazvy_chemickych_latok_Tab3_1_PrilVI_2008_1272.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2009_790_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2009_790.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2011_286_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2011_286.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2012_618_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2012_618.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2013_487_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2013_487.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2013_758_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2013_758.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2013_944_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2013_944.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/D_2008_112_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/D_2008_112.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2008_1336_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2008_1336.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/De_2012_49_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/De_2012_49.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/D_2013_10_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/D_2013_10.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2010_440_SK.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/R_2010_440.pdf
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Smernice 67/548 a 1999/45 
 zverejnené  

Rekonštruovaný text smernice DSD (Dangerous substances Directive) (67/548/EHS) 
je pripravený Komisiou EÚ. Obsahuje zapracované zmeny. Nebol zverejnený v "Úradnom 
vestníku EÚ". 

01.08.08  en 

 

Rekonštruovaný text smernice DPD (Dangerous preparations Directive) (1999/45/ES) 
je pripravený Komisiou EÚ. Obsahuje zapracované zmeny. Nebol zverejnený v "Úradnom 
vestníku EÚ". 

20.01.09 1999/45 en 

  

http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/D_1967_548_Cons_vers_080801.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/D_1999_45_SK_Cons_vers.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/EU/D_1999_45_Cons_vers.pdf
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Národná legislatíva 

Národnú legislatívu v oblasti klasifikácie, označovania a balenia chemikálií predstavuje chemický zákon.  

Tým, že bolo v Úradnom vestníku zverejnené nariadenie CLP (1272/2008), ktoré je priamo uplatniteľným 
nástrojom európskej legislatívy vo všetkých členských štátoch EÚ, začalo obdobie postupného prechodu na nový 
systém klasifikácie a označovania chemikálií, ktorý do značnej miery vychádza z globálneho harmonizovaného 
systému klasifikácie a označovania pripraveného na úrovni OSN. V prechodnom období je možné používať 
za špecifikovaných podmienok oba systémy klasifikácie a označovania. 

Zákon 67/2010 sa zaoberá klasifikáciou, označovaním a balením chemikálií najmä v § 3, 4, 41 až 48. 

 platnosť od  

67/2010 
Zákon 67/2010 (Chemický zákon). V "Zbierke zákonov" bol zverejnený 27. 2. 2010. 01.04.10

en 
 

Text zákona 67/2010 bol upravený ďalšími právnymi predpismi: 

1. 
Zákon 339/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 o podmienkach uvedenia 
biocídnych výrobkov na trh – doplnenie § 22(2) 

01.12.12 339/2012

2. 
Zákon 319/2013 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych 
výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) – 
zmena § 24, 26, 31, 33, 46, 47, 48 a 49. 

01.11.13 319/2013

 

Vykonávacie predpisy k zákonu 67/2010: 

2/2010 
1. 

Výnos MH SR 2/2010, ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo 
priradené číslo Európskeho spoločenstva (zoznam expolymérov) (Ozn. MH SR 176/2010). 

01.05.10
Príloha 

Výnos MH SR 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách 
na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí (Ozn. MH SR 177/2010). 

01.05.10 3/2010 

Prílohy:     

1. Tabuľka A: Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísel (Z); 
Tabuľka B: Prehľadná klasifikácia organických látok  1. 

2. Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a nebezpečné zmesi  2. 

3. Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti látky a zmesi  3. 

4. Zoznam označení na bezpečné používanie látky a zmesi  4. 

5. Podrobnosti o všeob. požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezp. látok a zmesí  5. 

6. Podrobnosti o klasifikácií, balení a označovaní zmesí  6. 

7. Podrobnosti o technickej špecifikácii označovania a balenia nebezpečných látok a  zmesí  7. 

2. 

8. Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie  8. 

 
Výnos MH SR 4/2013 (Ozn. MH SR 350/2013) – novelizácia Výnosu MH SR 3/2010 – 
nahradenie príloh 2 až 4 a zmeny v prílohách 5 a 6. 

15.11.13 4/2013 

 
 
 
 
 

http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/2010_67.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/2010_67.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/2010_67_EN.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/2012_339.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/319_2013.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/Vynos_MHSR_2_2010.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/Priloha_k_vynosu_MHSR_2_2010_NLP.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/Vynos_MHSR_3_2010.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/Priloha1_k_vynosu_MHSR_3_2010.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/Priloha2_k_vynosu_MHSR_3_2010.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/Priloha3_k_vynosu_MHSR_3_2010.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/Priloha4_k_vynosu_MHSR_3_2010.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/Priloha5_k_vynosu_MHSR_3_2010.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/Priloha6_k_vynosu_MHSR_3_2010.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/Priloha7_k_vynosu_MHSR_3_2010.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/Priloha8_k_vynosu_MHSR_3_2010.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/Vynos_MHSR_4_2013.pdf
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 platnosť od  

Ďalšie súvisiace právne predpisy: 

Nariadenie vlády o aerosólových rozprašovačoch 11.04.09 46/2009 
  

Text nariadenia vlády 46/2009 bol upravený ďalším právnym predpisom: 

1. 
Nariadenie vlády 300/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 46/2009, 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače 

01.12.13 300/2013
 

http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/2009c025z046.pdf
http://www.cchlp.sk/pages/leg/SK/2013_300.pdf

