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Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování
nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky
(Úřední věstník Evropské unie L 396 ze dne 30. prosince 2006)
Směrnice 2006/121/ES se nahrazuje tímto:

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/121/ES
ze dne 18. prosince 2006,
kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se
klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, schvalování a omezování chemických látek a o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

3.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 95 této smlouvy,

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

s ohledem na návrh Komise,
Provádění zkoušek a posuzování vlastností látek

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního
výboru (1),

Zkoušky látek v rámci této směrnice se provádějí v souladu
s požadavky článku 13 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnocení, schvalování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické
látky (*).

po konzultaci s Výborem regionů,
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),
vzhledem k těmto důvodům:
S ohledem na přijetí nařízení (ES) č. 1907/2006 (3) by měla být
směrnice 67/548/EHS (4) upravena a měla by být zrušena její
pravidla o oznamování a posuzování rizik chemických látek,

(*) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.“

4.

Článek 5 se mění takto:
a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Směrnice 67/548/EHS se mění takto:
1.

V čl. 1 odst. 1 se zrušují písmena a), b) a c).

2.

V čl. 2 odst. 1 se zrušují písmena c), d), f) a g).

(1) Úř. věst. C 294, 25.11.2005, s. 38.
(2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. listopadu 2005
(Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 440), společný postoj Rady ze dne
27. června 2006 (Úř. věst. C 276 E, 14.11.2006, s. 252) a postoj Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2006 (dosud nezveřejněný
v Úředním věstníku).
(3) Viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku.
(4) Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/73/ES (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1).

„Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby
zajistily, že látky jako takové nebo obsažené
v přípravcích nemohou být uvedeny na trh, pokud
nejsou zabaleny a označeny v souladu s články 22 až
25 a s kritérii v příloze VI této směrnice, a pokud jde
o registrované látky, v souladu s informacemi získanými
použitím článků 12 a 13 nařízení (ES) č. 1907/2006,
s výjimkou přípravků, pro něž stanoví podmínky jiné
směrnice.“;
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Opatření uvedená v odst. 1 prvním pododstavci
se použijí, dokud látka není uvedena v příloze I nebo
dokud není postupem podle článku 29 přijato rozhodnutí látku v seznamu neuvádět.“
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5.

Články 7 až 15 se zrušují.

6.

Článek 16 se zrušuje.

7.

Články 17 až 20 se zrušují.

8.

Článek 27 se zrušuje.

9.

Článek 32 se nahrazuje tímto:
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„Článek 32
Odkazy
Odkazy na přílohy VIIA, VIIB, VIIC, VIID a VIII této směrnice se považují za odkazy na odpovídající přílohy VI, VII,
VIII, IX, X a XI nařízení (ES) č. 1907/2006.“
10. Příloha V se zrušuje.
11. Příloha VI se mění takto:
a) v bodech 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3,
9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 a 9.5 se slova „příloha V“ a slova
„příloha V této směrnice“ nahrazují slovy „nařízení
Komise o zkušebních metodách, zmíněné v čl. 13 odst.
2 nařízení (ES) č. 1907/2006,“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru;
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toho může být klasifikace předmětem zkoumání na
základě dalších nových údajů.“;
d) v bodě 5.2.1.2 druhém pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:
„Takové další vědecké důkazy by obvykle měly být založeny na studiích požadovaných podle přílohy IX nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo na rovnocenných studiích
a mohly by zahrnovat:“.
12. Přílohy VIIA, VIIB, VIIC, VIID a VIII se zrušují.
Článek 2
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí k 1. červnu
2008. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 3

b) v bodě 1.6.1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) pokud jde o látky, pro něž jsou požadovány informace specifikované v přílohách VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006, je většina údajů požadovaných pro klasifikaci a označování uvedena
v základním souboru údajů. Tato klasifikace
a označování musí být v případě potřeby přezkoumány, jsou-li k dispozici další údaje (přílohy IX
a X nařízení (ES) č. 1907/2006);“;

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. června 2008.
Aniž je dotčen druhý pododstavec tohoto článku, použije se
čl. 1 bod 6 ode dne 1. srpna 2008.
Článek 4

c) v bodě 5.1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Níže uvedená kritéria přímo vyplývají ze zkušebních
metod stanovených v nařízení Komise o zkušebních
metodách, zmíněném v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES)
č. 1907/2006, pokud jsou tam uvedeny. Zkušebních
metod požadovaných pro ‚základní soubor‘ údajů podle
příloh VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 je omezený
počet a z nich odvozené informace mohou být pro
řádnou klasifikaci nedostatečné. Klasifikace může vyžadovat další údaje vyplývající z přílohy IX nebo X nařízení
(ES) č. 1907/2006 nebo jiné rovnocenné studie. Kromě

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 2006.
Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předseda

J. BORREL FONTELLES

M. VANHANEN

