CLP / GHS - Új osztályozási és címkézési rendszer
Tisztelt Partnerünk!
Az AkzoNobel ezennel tájékoztatja Önt a CLP-rendelet* végrehajtásáról és az AkzoNobel által az Ön részére szállított termékekre
gyakorolt hatásairól.
Az Európai Unió által bevezetett CLP-rendelet összehangolja az európai uniós jogi szabályozást az ENSZ Vegyi Anyagok
Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszerével (GHS).
A GHS célja egy világszerte egységes osztályozási és veszélyközlési rendszer létrehozása a vegyi anyagok fuvarozása,
szállítása és felhasználása során. Ez az új rendszer az AkzoNobel termékeit is érinti, csakúgy, mint minden más, az EU-n belül
szállított vegyi anyagot, és végső soron a jelenlegi DSD és DPD irányelvek helyébe lép (Veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK
irányelv és Veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelv).
A keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása már 2015. június 1-i határidő előtt is az új rendelet szerint történhet. A
rendelet szerint osztályozott, címkézett és csomagolt és már 2015. június 1. előtt forgalomba került keverékeket ugyanakkor csak
2017. június 1. után kell a CLP-rendeletnek megfelelő módon átcímkézni és átcsomagolni.
Az AkzoNobel külső szakértőtől kért jogi tanácsot a “forgalomba hozatal” (“placing on the market”) kifejezés meghatározását
illetően. A kifejezés az ECHA iránymutatás* szerint értendő, és a tulajdonjog átadása szintén forgalomba hozatalnak minősül, így
érvényes rá az átmeneti rendelkezés – akkor is, ha az áru fizikailag még a gyártó/forgalmazó létesítményeiben található. Az
AkzoNobel üzleti modelljének felépítése révén az ellátási láncunkban bent lévő termékek többsége már a 2015. június 1-I határidő
előtt forgalomba hozatalra kerül, ami azt jelenti, hogy ezekre érvényes a fogyasztói értékesítésre rendelkezésre álló 2 éves
időtartam. Így a készlet túlnyomó részén továbbra is DPD-címkézés lesz megtalálható.
A régi és az új rendszer osztályozási kritériumai között van néhány különbség, amelyek eredményeképpen több anyag és keverék
kerülhet a “veszélyes” kategóriába, továbbá bizonyos veszélyességi besorolások súlyosabbnak tűnhetnek a CLP szerint. A
címkék és a biztonsági adatlapok a jövőben egészen másképp nézhetnek ki, miközben maga a termék nem változik – csak a
veszély leírásának módja változott meg.
·
·
·
·

A régi fajta narancssárga/sárga négyzetes jelöléseket piros szegélyű, csúcsukra állított négyzet alakú jelek váltják fel.
Néhány új piktogram is bevezetésre kerül, bizonyos veszélyek pontosabb megkülönböztetése érdekében.
A piktogramokat figyelmeztető szavak is kísérik, ahol a “Veszély” szó súlyosabb veszélyt jelez, mint a “Figyelmeztetés” szó.
Ezek lépnek az olyan régi “veszélyjelzések” helyébe mint a Mérgező vagy Ártalmas.
A veszélyekre/kockázatokra illetve a biztonságos használatra utaló mondatokat a figyelmeztető mondatok illetve az
óvintézkedésekre vonatkozó mondatok váltják fel.
Alább bemutatjuk, hogy milyen főbb változások lesznek észlelhetők az AkzoNobel termékei esetében. A CLP-re vonatkozóan az
alábbi honlapon talál további információkat: http://echa.europa.eu/regulations/clp
Az AkzoNobel 2013 kezdetétől külön munkacsoportot hozott létre a jogszabályi változások megvalósítására. Ennek
eredményeképpen már az idén megtalálhatók lesznek a kereskedelemben CLP-szövegekkel ellátott csomagolású termékek.
További információért kérjük forduljon az AkzoNobel kapcsolattartójához.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről,
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DSD/DPD
Veszély jelzése
Kockázatra utaló
mondat
Biztonságos
használatra utaló
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(Nincs jel)

CLP

pl. Toxikus
Ártalmas

Figyelmeztetés

Veszély
Figyelem

Tűzveszélyes

Figyelmeztető
mondat

Tűzveszélyes folyadék és gőz

Elégtelen szellőzés esetén
légzésvédelem kötelező.

Óvintézkedésre
vonatkozó mondat

Nem megfelelő szellőzés esetén
légzésvédelem kötelező.

Gyúlékony folyadék

Fokozottan tűzveszélyes (F+)
vagy Tűzveszélyes (F)

A CLP szerint minden tűzveszélyes
anyag piktogrammal megjelölésre
kerül.

Maró hatású (C) – (súlyos)
égési sérüléseket okoz

Bőrmaró vegyi anyagok és/vagy
fémekre korrozív hatású (új
veszélyességi osztály)

Súlyos szemkárosodás
kockázata

A súlyos szemkárosodást
mostantól a “korrozív/maró hatású”
piktogram jelzi

Irritatív (Xi)
Ártalmas (Xn)

Bőr-/szemirritáció,
bőrszenzibilizáció és néhány más
akut hatás

Ártalmas (Xn)
– hosszan tartó expozíciót
követő súlyos egészségügyi
ártalom

Új piktogram jelzi a krónikus
egészségügyi hatásokat, mint
például a légzőszervi
szenzibilizációt

Mérgező (T)
Nagyon mérgező (T+)

Az akut toxicitású vegyi anyagokon
a már ismerős “koponya és
lábszárcsontok” piktogram látható

Konkrét egészségügyi hatások
(karcinogén, mutagén,
reprodukciót károsító

Az új piktogram ezeknek a súlyos
krónikus hatásoknak a jelzésére is
szolgál

Vízi környezetre nézve
mérgező vagy nagyon
mérgező (N)

A vízi környezetre nézve toxikus
vagy nagyon toxikus

