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Požiadavky na informácie týkajúce sa
oznámení toxikologických centier
Spoločnosti, ktoré umiestňujú na trh nebezpečné zmesi, musia konkrétnym orgánom, ktoré
vymenovali členské štáty, predložiť informácie o týchto zmesiach. Toxikologické centrá
využívajú tieto informácie v núdzových situáciách na poskytovanie lekárskeho poradenstva.
Notifikačná povinnosť platí od 1. januára 2020. Opiera sa o prílohu VIII k nariadeniu
o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).
KTO MUSÍ PREDLOŽIŤ OZNÁMENIE?
Oznámenia musia predkladať dovozcovia a následní
užívatelia umiestňujúci na trh zmesi, ktoré boli
klasifikované na základe nebezpečnosti pre zdravie alebo
fyzikálnej nebezpečnosti. Táto povinnosť sa týka zmesí na
spotrebiteľské, profesionálne a priemyselné použitie.
AKÝ FORMÁT SA MUSÍ POUŽÍVAŤ?
Spoločnosti musia predkladať požadované informácie
pomocou harmonizovaného formátu oznamovania
toxikologickým centrám (PCN). Ide o formát založený
na formáte XML a kompatibilný s IUCLID.
AKÉ INFORMÁCIE SA POŽADUJÚ?
Všetky členské štáty, v ktorých sa daná zmes
umiestňuje na trh, požadujú rovnaký súbor informácií.
Kontaktné informácie – meno, adresa, telefónne číslo
a emailová adresa dovozcu alebo následného užívateľa,
ktorý predkladá oznámenie.

Obchodný názov alebo názvy zmesi – prípadne aj
obchodné značky a variantné pomenovania, ako sú
uvedené na etikete.
Typ a veľkosť balenia – obal, ktorý sa používa
pri umiestňovaní zmesi na trh na spotrebiteľské alebo
profesionálne použitie. Typ nádoby môže byť napríklad
fľaša, škatuľa alebo aerosólová nádoba. Veľkosť sa musí
uvádzať ako nominálny objem alebo hmotnosť balenia.
Kategória výrobku – kategória podľa harmonizovaného
európskeho systému kategorizácie výrobkov (EuPCS).
Vybraná kategória musí zodpovedať hlavnému
zamýšľanému použitiu, ktorým mohlo byť napr. hnojivo,
pracie prostriedky alebo produkt na čistenie vzduchu.
Jednoznačný identifikátor vzorca (UFI) – kód vytvorený
prostredníctvom generátora UFI, napr. J200-U0CW500A-Q2DA, sa musí nachádzať na etikete alebo obale
výrobku a musí byť uvedený v oznámení.
Informácie o nebezpečnosti – klasifikácia zmesi na základe
nebezpečnosti pre zdravie a fyzikálnej nebezpečnosti.
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Je nevyhnutné, aby sa predložili aj tieto prvky označovania
• výstražné piktogramy
• výstražné slovo
• výstražné upozornenia
• ďalšie informácie o nebezpečnosti
• bezpečnostné upozornenia.
Toxikologické informácie – tieto informácie sa
týkajú pravdepodobných spôsobov, akým by osoby
mohli byť vystavené zmesi, napr. vdychovanie,
požitie, kontakt s pokožkou alebo očami. Týkajú sa
dlhodobých a krátkodobých účinkov a príznakov
vystavenia. Informácie o toxikologických účinkoch
zmesi sú rovnaké ako informácie, ktoré sa vyžadujú v
prípade oddielu 11 karty bezpečnostných údajov.
Informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach –
ide napr. o fyzikálny stav, farbu a hodnotu pH zmesi.
Úplné informácie o zložení zmesi – tieto informácie
sa týkajú všetkých zložiek, ich koncentrácií v zmesi
a klasifikácie. Zložky môžu byť látky alebo zmesi v
zmesiach. V súvislosti so spôsobom, akým sa zložky
identifikujú a ako sa vykazujú ich koncentrácie, platia
osobitné pravidlá.

KEDY ZAČÍNA PLATIŤ OZNAMOVACIA POVINNOSŤ?
Dátum, od ktorého začína platiť oznamovacia povinnosť,
závisí od konečného použitia zmesi.
• Zmesi na spotrebiteľské použitie: 1. januára 2020.
• Zmesi na profesionálne použitie: piatok 1. januára
2021.
• Zmesi na priemyselné použitie: pondelok 1. januára
2024.
Ak má zmes viac ako jedno z uvedených použití
(na základe priameho použitia alebo jej prítomnosti
vo výrobku vyrobenom na ďalších úrovniach
dodávateľského reťazca), platí najskorší dátum. Do
príslušného dátumu nadobudnutia platnosti sa na
zmes naďalej vzťahujú platné vnútroštátne požiadavky
na informácie.
Zmesi, ktoré už boli ohlásené podľa vnútroštátnych
právnych predpisov, zostávajú v platnosti do
1. januára 2025. Ak sa zmes zmení pred týmto
dátumom, je možné, že spoločnosti budú musieť
predložiť oznámenie na základe nových požiadaviek na
informácie v súlade s prílohou VIII.

Formulátor 2

Pôvodná zmes

Oznamovacia povinnosť závisí
od konečného použitia
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Zmesi určené na použitie výlučne v priemyselných
areáloch – možnosť predloženia v obmedzenom rozsahu
umožňuje predložiť informácie o zložení zmesi v menšom
rozsahu, ako sa uvádzajú v karte bezpečnostných údajov,
ak telefónne číslo zaisťuje rýchly prístup k úplným
informáciám o zmesi. Toto telefónne číslo musí byť
pre toxikologické centrá nepretržite dostupné.

Spotrebiteľské konečné použitie
Oznámenia od roku 2020

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ak potrebujete ďalšie usmernenia, podporné
materiály a nástroje, navštívte webovú stránku
s informáciami o toxikologických centrách na
stránkach agentúry ECHA:

»» https://poisoncentres.echa.europa.eu/sk

annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, fínsko |echa.europa.eu

© Európska chemická agentúra – marec 2019

Formulátor 4

Priemyselné konečné použitie
Oznámenia od roku 2021
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Priemyselné konečné použitie
Oznámenia od roku 2024

