Základní pojmy z oblasti CLP
Agentura je Evropská agentura pro chemické látky zřízená nařízením (ES) č. 1907/2006.
Balení je úplný produkt balicí operace zahrnující obal a jeho obsah.
Členění je rozdělení v rámci tříd nebezpečnosti podle cesty expozice nebo povahy účinků.
Distributor je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, včetně maloobchodníka,
která pouze skladuje a uvádí na trh látku samotnou nebo obsaženou ve směsi pro třetí osoby.
Dodavatel je výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor uvádějící na trh látku samotnou
nebo obsaženou ve směsi anebo směs.
Dovoz je fyzické uvedení na celní území Společenství.
Dovozce je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která odpovídá za dovoz.
Kategorie nebezpečnosti je rozdělení kritérií v rámci každé třídy nebezpečnosti s upřesněním
závažnosti nebezpečnosti.
Koncentrační limit je prahová hodnota pro klasifikovanou nečistotu, přídatnou látku nebo
jednotlivou složku obsaženou v látce nebo ve směsi, která může vést ke klasifikaci dané látky nebo
směsi.
Látka je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem,
včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících
v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění
stability látky nebo změny jejího složení.
Meziprodukt je látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo používána pro účely chemické
výroby, aby byla přeměněna na jinou látku (dále jen „syntéza“).
Mezní hodnota je prahová hodnota pro klasifikovanou nečistotu, přídatnou látku nebo jednotlivou
složku obsaženou v látce nebo ve směsi, při jejímž překročení se tyto hodnoty zohlední za účelem
stanovení, zda má být daná látka nebo směs klasifikována.
Monomer je látka, která je za specifických podmínek příslušné polymerační reakce, použité pro
daný proces, schopna vytvářet kovalentní vazby se sekvencí dalších stejných nebo nestejných
molekul.
Multiplikační faktor je koeficient násobení. Aplikuje se na koncentraci látky klasifikované jako
nebezpečná pro vodní prostředí – akutně kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 a používá se při
sumační metodě k odvození klasifikace směsi, v níž je daná látka obsažena.

Následný uživatel je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství jiná než výrobce nebo
dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou ve směsi při své průmyslové nebo
profesionální činnosti. Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel. Za následného
uživatele se považuje rovněž zpětný dovozce osvobozený podle čl. 2 odst. 7 písm. c) nařízení (ES)
č. 1907/2006.
Neizolovaný meziprodukt je meziprodukt, který není během syntézy záměrně odebírán (kromě
odběru vzorků) ze zařízení, ve kterém syntéza probíhá. Toto zařízení zahrnuje reakční nádobu, její
pomocná zařízení a veškerá zařízení, kterými látky procházejí během kontinuálního nebo
vsádkového procesu, včetně potrubí pro přepravu z jedné nádoby do jiné pro účely dalšího
reakčního kroku, avšak vyjma nádrže nebo jiné nádoby, ve kterých se látky skladují po výrobě.
Obal je jedna nebo více schránek a veškeré další součásti nebo materiály nezbytné k tomu,
aby schránky plnily funkci obalu a další bezpečnostní funkce.
Oznamovatel je výrobce nebo dovozce nebo skupina výrobců či dovozců podávající oznámení
agentuře.
Pokyny pro bezpečné zacházení je věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro
minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo
směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování.
Polymer je látka, která se skládá z molekul charakterizovaných sekvencí jednoho nebo více typů
monomerních jednotek. U těchto molekul musí existovat rozdělení podle molekulové hmotnosti,
přičemž rozdíly v molekulové hmotnosti jsou primárně způsobeny rozdíly v počtu monomerních
jednotek. Polymer obsahuje: a) prostou hmotnostní většinu molekul obsahujících nejméně
tři monomerní jednotky, které jsou kovalentně vázány alespoň k jedné jiné monomerní jednotce
nebo jinému reaktantu; b) méně než prostou hmotnostní většinu molekul stejné molekulové
hmotnosti. V souvislosti s touto definicí se „monomerní jednotkou“ rozumí zreagovaná forma
monomeru v polymeru.
Použití je zpracování, formulace, spotřeba, skladování, uchovávání, úprava, plnění do zásobníků,
přenos z jednoho zásobníku do jiného, mísení, výroba předmětu nebo jakékoli jiné využití.
Předmět je věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci
ve větší míře než její chemické složení.
Příslušný orgán je orgán nebo orgány či subjekty zřízené členskými státy k plnění povinností
vyplývajících z tohoto nařízení.
Signální slovo je slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování
čtenáře před možným nebezpečím; rozlišují se tyto dvě úrovně: a) „nebezpečí“ je signální slovo
označující závažnější kategorie nebezpečnosti; b) „varování“ je signální slovo označující méně
závažné kategorie nebezpečnosti.
Slitina je kovový materiál, makroskopicky homogenní, sestávající ze dvou nebo více prvků
spojených tak, že je mechanicky nelze snadno oddělit; slitiny se pro účely tohoto nařízení považují
za směsi.
Směs je směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek.

Standardní věta o nebezpečnosti je věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která
popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně
nebezpečnosti.
Třída nebezpečnosti je povaha fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví či nebezpečnosti
pro životní prostředí.
UN RTDG je Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí.
Uvedení na trh je dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či zdarma. Za uvedení na trh
se považuje rovněž dovoz.
Vědecký výzkum a vývoj jsou vědecké pokusy, analýzy nebo chemický výzkum prováděné
za kontrolovaných podmínek.
Vložený obal je obal umístěný mezi vnitřní obal nebo předměty a vnější obal.
Výroba je výroba látek nebo těžba látek v přírodním stavu.
Výrobce látky je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která vyrábí látku
ve Společenství.
Výrobce předmětu je fyzická či právnická osoba, která vyrábí nebo sestavuje předmět na území
Společenství.
Výstražný symbol nebezpečnosti je složené grafické zobrazení obsahující symbol a další grafické
prvky, například orámování, vzor pozadí nebo barvu, jež mají sdělovat specifické informace
o daném druhu nebezpečnosti.
Žadatel o registraci je výrobce nebo dovozce látky anebo výrobce nebo dovozce předmětu, který
podává žádost o registraci látky podle nařízení (ES) č. 1907/2006.

