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Popravek Direktive 2006/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji
in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije
(Uradni list Evropske unije L 396 z dne 30. decembra 2006)
Direktiva 2006/121/ES se glasi:

DIREKTIVA 2006/121/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 18. decembra 2006
o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi
z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES)
št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi
Evropske agencije za kemikalije
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

3.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 95 Pogodbe,
„Člen 3
ob upoštevanju predloga Komisije,
Preizkušanje in ocena lastnosti snovi

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (1),

Za teste na snoveh, ki se opravijo na podlagi te direktive, se
upoštevajo zahteve iz člena 13 Uredbe (ES) št. 1907/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij
(REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (*).

po posvetovanju z Odborom regij,
v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),
ob upoštevanju naslednjega:

(*) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.“;
Glede na sprejetje Uredbe (ES) št. 1907/2006 (3) je treba prilagoditi Direktivo Sveta 67/548/EGS (4) ter črtati njene določbe
o obveščanju in oceni tveganja kemikalij –
4.

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1
Direktiva 67/548/EGS se spremeni, kakor sledi:
1.

v odstavku 1 člena 1 se črtajo točke (a), (b) in (c);

2.

v odstavku 1 člena 2 se črtajo točke (c), (d), (f) in (g);

(1) UL C 294, 25.11.2005, str. 38.
(2) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 17. novembra 2005
(UL C 280 E, 18.11.2006, str. 440), Skupno stališče Sveta z dne
27. junija 2006 (UL C 276 E, 14.11.2006, str. 252) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2006 (še ni objavljeno
v Uradnem listu).
(3) Glej stran 3 tega Uradnega lista.
(4) UL 196, 16.8.1967, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/73/ES (UL L 152, 30.4.2004, str. 1).
Popravek v UL L 216, 16.6.2004, str. 3.

člen 5 se spremeni:
(a) v odstavku 1
z naslednjim:

se

prvi

pododstavek

nadomesti

„Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se snovi kot take ali v pripravkih ne morejo
dajati v promet, če niso zapakirane in označene v skladu
s členi 22 do 25 te direktive ter merili iz Priloge VI te
direktive, pri registriranih snoveh pa v skladu
z informacijami, pridobljenimi pri uporabi členov 12 in
13 Uredbe (ES) št. 1907/2006, razen pripravkov, za
katere se uporabljajo določbe iz drugih direktiv.“;
(b) odstavek (2) se nadomesti z naslednjim:
„2.
Ukrepi iz prvega pododstavka odstavka 1 se
uporabljajo, dokler se snov ne vključi v Prilogo I ali se
sprejme odločitev, da se snov ne bo vključila, v skladu
s postopkom iz člena 29.“;
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5.

členi 7 do 15 se črtajo;

6.

člen 16 se črta;

7.

členi 17 do 20 se črtajo;

8.

člen 27 se črta;

9.

člen 32 se nadomesti z naslednjim:
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„Člen 32
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(d) v oddelku 5.2.1.2 se drugi stavek drugega odstavka
nadomesti z naslednjim:
„Taki dodatni znanstveni dokazi bi morali normalno
temeljiti na raziskavah, zahtevanih s Prilogo IX Uredbe
(ES) št. 1907/2006, ali enakovrednih raziskavah in
lahko zajemajo:“;
12. priloge VIIA, VIIB, VIIC, VIID in VIII se črtajo.

Sklicevanja
Sklicevanja na priloge VIIA, VIIB, VIIC, VIID in VIII te direktive se razlagajo kot sklicevanja na ustrezne priloge VI, VII,
VIII, IX, X in XI Uredbe (ES) št. 1907/2006.“;
10. Priloga V se črta;
11. Priloga VI se spremeni, kakor sledi:
(a) v oddelkih 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 in 9.5 te priloge se besedilo
„Priloga V“ in „Priloga V te direktive“ nadomesti z
„Uredba Komisije o testnih metodah, kakor je določeno
v členu 13(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006“;
(b) oddelek 1.6.1, točka (a), se nadomesti z naslednjim:
„(a) za snovi, za katere se zahtevajo informacije iz
prilog VI, VII in VIII Uredbe (ES) št. 1907/2006, je
večina podatkov, potrebnih za razvrščanje in označevanje, zbranih v osnovni zbirki podatkov. To
razvrstitev in oznako je treba po potrebi revidirati,
ko so na voljo nove informacije (prilogi IX in
X Uredbe (ES) št. 1907/2006);“;

Člen 2
1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise,
potrebne za uskladitev s to direktivo, z učinkom od 1. junija
2008. O tem takoj obvestijo Komisijo.
Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo
ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.
2. Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih
določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju,
ki ga ureja ta direktiva.
Člen 3
Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.
Uporablja se od 1. junija 2008.
Ne glede na drugi odstavek tega člena se točka 6 člena 1
uporablja od 1. avgusta 2008.

(c) v oddelku 5.1 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:
„Spodaj navedena merila izhajajo neposredno iz testnih
metod iz Uredbe Komisije o testnih metodah, kakor je
določeno v členu 13(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006,
v kolikor so omenjene. Testne metode, potrebne za
‚osnovno zbirko podatkov‘ iz prilog VII in VIII Uredbe
(ES) št. 1907/2006, so omejene in informacije, ki jih
dajejo, so lahko nezadostne za ustrezno razvrstitev. Za
razvrstitev so lahko potrebni dodatki iz Priloge IX ali
X Uredbe (ES) št. 1907/2006 ali drugih enakovrednih
raziskav. Razvrščene snovi so lahko predmet pregleda
v primeru drugih novih podatkov.“;

Člen 4
Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 2006.
Za Evropski parlament

Za Svet

Predsednik

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

M. VANHANEN

