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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1336/2008
zo 16. decembra 2008
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES)
č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(4)

Analýza možných účinkov nahradenia smerníc
67/548/EHS a 1999/45/ES a zavedenia kritérií GHS viedla
k záveru, že prispôsobením odkazov na uvedené smernice
v nariadení (ES) č. 648/2004 by sa mal zachovať rozsah
pôsobnosti uvedeného právneho aktu.

(5)

Prechod od kritérií klasifikácie uvedených v smerniciach
67/548/EHS a 1999/45/ES by sa mal úplne ukončiť 1. júna
2015. Výrobcovia detergentov sú výrobcovia, dovozcovia
alebo následní užívatelia v zmysle nariadenia (ES)
č. 1272/2008 a malo by sa im preto v rámci tohto nariadenia umožniť, aby sa prispôsobili uvedenému prechodu
v podobnom časovom rámci, ako je rámec stanovený v nariadení (ES) č 1272/2008.

(6)

Nariadenie (ES) č. 648/2004 by sa malo zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť a doplniť,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 95,
so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251
zmluvy (2),
keďže:
(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (3) sa stanovuje harmonizácia klasifikácie a označovania látok a zmesí v Spoločenstve.
Uvedeným nariadením sa nahradí smernica Rady
67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov,
iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich
sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (4), ako aj smernica Európskeho parlamentu a Rady
1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov,
iných právnych predpisov a správnych opatrení členských
štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných
prípravkov (5).

(2)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 sa opiera o skúsenosti získané smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES a zahŕňa kritériá klasifikácie a označovania látok a zmesí stanovené
Globálnym harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) prijatým na medzinárodnej
úrovni v rámci štruktúry Organizácie Spojených národov.

(3)

Určité ustanovenia o klasifikácii a označovaní stanovené
v smerniciach 67/548/EHS a 1999/45/ES slúžia aj na účely
uplatňovania iných právnych predpisov Spoločenstva, ku
ktorým patrí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (6).

(1) Ú. v. EÚ C 120, 16.5.2008, s. 50.
(2) Stanovisko Európskeho parlamentu z 3. septembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 28. novembra
2008.
(3) Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1
(4) Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 648/2004

Nariadenie (ES) č. 648/2004 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

slovo „prípravok“ alebo „prípravky“ v zmysle článku 3 ods. 2
nariadenia
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES) č. 1907/2006 (7) v jeho znení z 30. decembra 2006 sa
v celom texte nahrádza slovom „zmes“ alebo „zmesi“ v príslušnom páde;

2.

v článku 9 ods. 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra
2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (*), výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh látky a/alebo zmesi, na ktoré
sa vzťahuje toto nariadenie, uchovávajú pre potrebu príslušných orgánov členských štátov:“
(*) Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1
(7) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1. opravená verzia v Ú. v. EÚ L 136,
29.5.2007, s. 3.
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článok 11 ods. 1 sa nahrádza takto:

L 354/61
Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie
„1. Odsekmi 2 až 6 nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce
sa klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí v nariadení (ES) č. 1272/2008.“

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 1 body 2 a 3 sa uplatňujú od 1. júna 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Štrasburgu 16. decembra 2008
Za Európsky Parlament
predseda

Za Radu
predseda

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

