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Vážení obchodní partneři,
jsme si plně vědomi našich povinností souvisejících se změnami v klasifikaci chemických
směsí po 1.6.2015, které vyplývají z nařízení 1272/2008/ES (tzv. CLP). Vyvíjíme maximální
úsilí, abychom získali relevantní informace od našich dodavatelů (včetně dodavatelů
ze zemí EU). Bohužel v různých členských státech je výklad povinností různý, a to
zejména pokud jde o výklad termínu "uvedení na trh".
Z mnohých členských států máme od výrobců směsí vyjádření oznamující, že směsi,
které jsou/budou vyrobeny do 31.5.2015, smějí prodávat další 2 roky. V těchto
případech usilovně pracujeme na tom, abychom na základě dostupných podkladů
směsi klasifikovali, zpracovali bezpečnostní listy (BL) a připravili označení vlastními silami.
Požadované BL Vám budou zaslány v co nejkratším možném termínu.
Chemické látky musejí být klasifikovány a značeny dle CLP již od roku 2010 a veškeré
potřebné údaje jsou obsaženy ve stávávajících BL.
V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo Nařízení komise (ES)2015/830 ze dne 28. května
2015, kterým se mění nařízení 1907/2006/ES (REACH). Nařízení stanovuje, že
bezpečnostní listy poskytnuté jakémukoli příjemci přede dnem 1. června 2015 se mohou
i nadále používat a nemusí být v souladu s přílohou tohoto nařízení do dne 31. května
2017. Nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské
unie.
a to s tímto odůvodněním:
Požadavek, aby hospodářské subjekty, které již sestavily bezpečnostní listy, tyto
bezpečnostní listy okamžitě aktualizovaly v souladu s pozměněnou přílohou II nařízení
(ES) č. 1907/2006, by pro ně znamenal nepřiměřenou zátěž. Proto by hospodářským
subjektům mělo být po jistou dobu povoleno i nadále používat bezpečnostní listy
poskytnuté jakémukoli příjemci přede dnem 1. června 2015.
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