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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1336/2008
ze dne 16. prosince 2008,
kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(4)

Analýza možných účinků nahrazení směrnic 67/548/EHS
a 1999/45/ES a zavedení kritérií GHS vedla k závěru, že
prostřednictvím úpravy odkazů na uvedené směrnice v nařízení (ES) č. 648/2004 by měla být jeho oblast působnosti zachována.

(5)

Přechod od kritérií pro klasifikaci obsažených ve směrnicích 67/548/EHS a 1999/45/ES by měl být zcela dokončen 1. června 2015. Výrobci detergentů patří mezi výrobce,
dovozce a následné uživatele ve smyslu nařízení (ES)
č. 1272/2008, a toto nařízení by jim proto mělo umožnit,
aby se uvedenému přechodu přizpůsobili v obdobném časovém rámci, jaký je stanoven nařízením (ES)
č. 1272/2008.

(6)

Nařízení (ES) č. 648/2004 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

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

s ohledem na návrh Komise,

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

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (3) stanoví harmonizaci klasifikace a označování látek a směsí ve Společenství. Uvedené nařízení
nahradí směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června
1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících
se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (4)
a směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze
dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních
předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení
a označování nebezpečných přípravků (5).

(2)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 vychází ze zkušeností se směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES a obsahuje kritéria pro
klasifikaci a označování látek a směsí stanovená Globálně
harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl přijat na mezinárodní úrovni v rámci Organizace spojených národů.

(3)

Některá ustanovení o klasifikaci a označování obsažená ve
směrnicích 67/548/EHS a 1999/45/ES jsou také používána při uplatňování dalších právních předpisů Společenství,
jako je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (6).

(1) Úř. věst. C 120, 16.5.2008, s. 50.
(2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. září 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu
2008.
(3) Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.
(4) Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1.
(5) Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.
(6) Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Změny nařízení (ES) č. 648/2004

Nařízení (ES) č. 648/2004 se mění takto:

1) Slovo „přípravek“ ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (7) ve znění k 30.
prosinci 2006 se v celém znění nařízení nahrazuje slovem
„směs“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se
případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.

2) V čl. 9 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen článek 45 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (*), uchovávají výrobci uvádějící na trh látky nebo směsi, na něž se vztahuje toto
nařízení, pro potřebu příslušných orgánů členských států:
(*) Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1“
(7) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. Opravené znění v Úř. věst. L 136,
29.5.2007, s. 3.
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3) V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
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Článek 2
Vstup v platnost a použitelnost

„1.
Odstavci 2 až 6 nejsou dotčena ustanovení nařízení
(ES) č. 1272/2008 týkající se klasifikace, označování a balení
látek a směsí.“

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Ustanovení čl. 1 bodů 2 a 3 se použijí ode dne 1. června 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 16. prosince 2008.
Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

