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UREDBA (ES) št. 1336/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 16. decembra 2008
o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008
o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

(4)

Analiza možnih učinkov zamenjave direktiv 67/548/EGS
in 1999/45/ES ter uvedbe kriterijev GHS je pokazala, da bi
bilo treba s prilagoditvijo sklicevanj na navedeni direktivi in Uredbo (ES) št. 648/2004 področje uporabe navedenega akta ohraniti.

(5)

Prehod s kriterijev za razvrščanje iz direktiv 67/548/EGS in
1999/45/ES bi moral biti v celoti zaključen 1. junija 2015.
Proizvajalci detergentov so proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki v smislu Uredbe (ES) št. 1272/2008 in
bi zato morali imeti v skladu s to uredbo možnost prilagoditve na naveden prehod v podobnem časovnem okviru,
kot je predviden v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

(6)

Uredbo (ES) št. 648/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

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

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in
pakiranju snovi ter zmesi (3) predvideva usklajeno razvrščanje in označevanje snovi ter zmesi v Skupnosti. Navedena
uredba
bo
nadomestila
Direktivo
Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju
zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (4) ter
Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih
predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem
in označevanjem nevarnih pripravkov (5).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Spremembe Uredbe (ES) št. 648/2004

Uredba (ES) št. 648/2004 se spremeni:

1.

Beseda „pripravek“ v smislu člena 3(2) Uredbe (ES)
št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (7) v njeni
različici z dne 30. decembra 2006 se v celotnem besedilu
nadomesti z besedo „zmes“ v ustreznem številu in sklonu in
temu ustrezno se prilagodi tudi stavek v katerem se nahaja.

2.

V odstavku 1 člena 9 se uvodni stavek nadomesti
z naslednjim:

Uredba (ES) št. 1272/2008 temelji na izkušnjah direktiv
67/548/EGS in 1999/45/ES ter vključuje kriterije za razvrščanje in označevanje snovi ter zmesi, vsebovane v Globalno usklajenem sistemu za razvrščanje in označevanje
kemikalij (GHS), ki je bil sprejet na mednarodni ravni
v okviru Združenih narodov.

Nekatere določbe o razvrščanju in označevanju iz direktiv
67/548/EGS in 1999/45/ES so namenjene tudi uporabi
druge zakonodaje Skupnosti, kot je Uredba (ES)
št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
31. marca 2004 o detergentih (6).

(1) UL C 120, 16.5.2008, str. 50.
(2) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 3. septembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 28. novembra 2008.
(3) UL L 353, 31.12.2008, str. 1.
(4) UL 196, 16.8.1967, str. 1.
(5) UL L 200, 30.7.1999, str. 1.
(6) UL L 104, 8.4.2004, str. 1.

„Brez poseganja v člen 45 Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (*)
proizvajalci, ki dajejo v promet snovi in/ali zmesi, zajete v tej
uredbi, dajo na razpolago pristojnim organom držav članic:
(*) UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“
(7) UL L 396, 30.12.2006, str. 1. Popravljena različica v UL L 136,
29.5.2007, str. 3.
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V členu 11 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

L 354/61
Člen 2
Začetek veljavnosti in uporaba

„1. Odstavki 2 do 6 ne posegajo v določbe o razvrščanju,
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi v Uredbi (ES)
št. 1272/2008.“

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Točki 2 in 3 člena 1 se uporabljata od 1. junija 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Strasbourgu, 16. decembra 2008
Za Evropski parlament
Predsednik

Za Svet
Predsednik

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

