
Změna označení přípravků a pomocných prostředků v návaznosti na změnu 

harmonizované klasifikace – informace ÚKZÚZ pro držitele povolení 

V průběhu času se za účelem přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění příloha VI 

Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek, část 3 Tabulky s 

harmonizovanou klasifikací a označováním, jež obsahuje nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení 

směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (dále 

jen „nařízení CLP“). Dochází tak ke změně harmonizované klasifikace také u účinných látek 

v přípravcích na ochranu rostlin nebo účinných složek v pomocných prostředcích na ochranu 

rostlin nebo formulačních přísad obsažených  v přípravcích nebo  v pomocných prostředcích. 

Ke změně přílohy VI části 3 nařízení CLP dochází prostřednictvím Nařízení Komise, 

vydávaných v rámci přenesené pravomoci (dále jen „nařízení“). Přehled dosud vydaných 

předpisů lze nalézt na stránkách ECHA (European Chemicals Agency 

https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp). Nařízení stanovují 

závazný termín, k němuž musí dodavatelé (v případě přípravků a pomocných prostředků 

držitelé povolení) přizpůsobit označení výrobku uvedené na jeho etiketě.  

Nařízení uvádí, že dodržování nových nebo aktualizovaných harmonizovaných klasifikací by 

nemělo být, s výhradou stávajících regulatorních požadavků, požadováno ihned. Důvodem je, 

že dodavatelé potřebují určitou dobu na to, aby přizpůsobili označování a balení látek a směsí 

novým nebo revidovaným klasifikacím a prodali stávající zásoby. Tato doba je rovněž nezbytná 

k tomu, aby dodavatelé měli dostatek času k zajištění souladu s dalšími právními požadavky, 

které vznikají v důsledku změn provedených podle tohoto nařízení. To může zahrnovat 

požadavky stanovené v čl. 22 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení 

Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic 

Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění. Dodavatelům by 

mělo být umožněno používat nové nebo aktualizované harmonizované klasifikace a 

odpovídajícím způsobem přizpůsobit označování a balení na dobrovolném základě před datem 

použitelnosti tohoto nařízení a ode dne jeho vstupu v platnost, aby byla zajištěna vysoká úroveň 

ochrany lidského zdraví a životního prostředí a aby se dodavatelům poskytla dostatečná 

pružnost.  

Povinnost uvést klasifikaci a označení přípravku do souladu s požadavky těchto nařízení plyne 

držiteli povolení a následným distributorům přímo z těchto předpisů. Z tohoto důvodu by měli 

držitelé povolení k přípravku nebo pomocnému prostředku podat žádost o změnu povolení 

v části jeho označení v dostatečném předstihu, aby ÚKZÚZ mohl vydat změnové rozhodnutí 

ještě před termínem uvedeným v nařízení.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu 

rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění (dále jen 

„nařízení ES“) umožňuje v ust. čl. 46 členským státům stanovit odkladnou lhůtu pro prodej 

https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp


a distribuci přípravku nebo pomocného prostředku, která nepřesahuje šest měsíců, a navíc 

nejvýše jeden rok pro odstranění, skladování a využití stávajících zásob přípravku na ochranu 

rostlin, pokud se důvody pro odejmutí, změnu či neobnovení povolení netýkají ochrany zdraví 

lidí a zvířat nebo životního prostředí. Tyto lhůty jsou lhůtami maximálními. Obdobně je 

upraven i § 54b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon“). 

ÚKZÚZ však nemůže prostřednictvím čl. 46 nařízení ES nebo zákona změnit povinnosti, 

vycházející držiteli povolení z přímo použitelného předpisu – nařízení CLP a jeho prováděcích 

nařízení. ÚKZÚZ proto upozorňuje, že v jeho rozhodnutích nelze stanovit odkladné lhůty pro 

doprodej a použití zásob přípravku ve smyslu čl. 46 nařízení ES nebo pomocného prostředku 

ve smyslu § 54b zákona tak, že by byly v rozporu s výše uvedeným nařízením CLP, resp. 

nařízeními.  

 Po termínu stanoveném nařízením CLP je držitel povolení povinen zajistit, aby přípravky 

uváděné na trh nebo zbylé zásoby přípravku byly opatřeny buď novou etiketou nebo dolepkou 

obsahující údaje uvedené do souladu s přílohou VI částí 3 nařízení CLP a případně 

aktualizované nařízeními Komise, a to i např. v případě, že dosud probíhá u ÚKZÚZ řízení  

o změně povolení.   

 

 


