19.12.2014

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 365/89

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1357/2014
ze dne 18. prosince 2014,
kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech
a o zrušení některých směrnic
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (1), a ze
jména na čl. 38 odst. 2 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Příloha III směrnice 2008/98/ES obsahuje seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými.

(2)

Ve směrnici 2008/98/ES je uvedeno, že klasifikace odpadu jako nebezpečného odpadu by měla vycházet mimo
jiné z právních předpisů Unie o chemických látkách, zejména pokud jde o klasifikaci nebezpečných přípravků,
včetně hodnot koncentračních limitů použitých k tomuto účelu. Kromě toho je nezbytné zachovat systém, na
jehož základě byly odpady a nebezpečné odpady klasifikovány v souladu se seznamem druhů odpadů, jak byl na
posledy vytvořen rozhodnutím Komise 2000/532/ES (2), s cílem podpořit harmonizovanou klasifikaci odpadů
a zajistit harmonizované určování nebezpečných odpadů v rámci Unie.

(3)

Příloha III směrnice 2008/98/ES stanoví, že přiřazení nebezpečných vlastností H 4 („dráždivé“), H 5 („zdraví
škodlivé“), H 6 („toxické“ a „vysoce toxické“), H 7 („karcinogenní“), H 8 („žíravé“), H 10 („toxické pro reprodukci“),
H 11 („mutagenní“) a H 14 („ekotoxické“) se provádí na základě kritérií uvedených v příloze VI směrnice Rady
67/548/EHS (3).

(4)

Příloha III směrnice 2008/98/ES stanoví, že v případě potřeby se použijí limitní hodnoty uvedené v přílohách II
a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (4).

(5)

Směrnice 67/548/EHS a směrnice 1999/45/ES se zruší s účinkem od 1. června 2015 a nahradí se nařízením (ES)
č. 1272/2008 (5), které odráží vědeckotechnický pokrok. Odchylně od uvedené skutečnosti se obě směrnice
mohou do 1. června 2017 vztahovat na některé směsi, pokud byly klasifikované, označené a zabalené podle
směrnice 1999/45/ES a uvedené na trh před 1. červnem 2015.

(6)

Přílohu III směrnice 2008/98/ES je nezbytné změnit tak, aby byly definice nebezpečných vlastností v případě
potřeby odpovídajícím způsobem uvedeny v soulad s nařízením (ES) č. 1272/2008 a odkazy na směrnici
67/548/EHS a směrnici 1999/45/ES byly nahrazeny odkazy na nařízení (ES) č. 1272/2008.

(7)

S cílem zajistit dostatečnou úplnost a reprezentativnost, také pokud jde o informace o možných dopadech sladění
nebezpečné vlastnosti HP 14 „ekotoxické“ s nařízením (ES) č. 1272/2008, je zapotřebí dodatečná studie.

(8)

Nebezpečné vlastnosti H 1 až H 15 ve smyslu definic z přílohy III směrnice 2008/98/ES by měly být přejmeno
vány na HP 1 až HP 15, aby se zabránilo případné záměně s kódy standardních vět o nebezpečnosti, které jsou
definovány v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic
(Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
(2) Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů
podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných
odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).
(3) Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označo
vání nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1).
(4) Směrnice 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 (Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,
o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
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(9)

Názvy někdejších nebezpečných vlastností H 5 („zdraví škodlivé“) a H 6 („toxické“) by měly být změněny, aby byly
uvedeny v soulad se změnami právních předpisů týkajících se chemických látek, a zejména s novými kódy tříd
a kategorií nebezpečnosti, které jsou definovány v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(10)

Pro někdejší nebezpečné vlastnosti H 12 a H 15 by měly být zavedeny nové názvy, které by zajistily soulad
s pojmenováním ostatních nebezpečných vlastností.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zmíněného v článku 39 směrnice
2008/98/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha III směrnice 2008/98/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Použije se od dne 1. června 2015.
V Bruselu dne 18. prosince 2014.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA III
VLASTNOSTI ODPADŮ, KTERÉ JE ČINÍ NEBEZPEČNÝMI

HP 1

‚Výbušné‘: odpady uvolňující při chemické reakci plyn takové teploty a tlaku a takovou rychlostí, že může
poškodit okolí. Patří k nim pyrotechnické odpady, výbušné odpady organických peroxidů a výbušné
samovolně reagující odpady.

Obsahuje-li odpad jednu nebo více látek klasifikovaných jedním z kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standard
ních vět o nebezpečnosti uvedených v tabulce 1, je tento odpad, je-li to vhodné a přiměřené, posouzen podle zkušebních
metod ve vztahu k vlastnosti HP 1. Pokud přítomnost látky, směsi nebo předmětu indikuje, že odpad je výbušný, klasifi
kuje se jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 1.
Tabulka 1: Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti a kódy standardních vět o nebezpečnosti u složek odpadů pro klasifikaci
odpadů jako nebezpečné na základě vlastnosti HP 1:
Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Unst. Expl.

H 200

Expl. 1.1

H 201

Expl. 1.2

H 202

Expl. 1.3

H 203

Expl. 1.4

H 204

Self-react. A
H 240
Org. Perox. A
Self-react. B
H 241
Org. Perox. B

HP 2

‚Oxidující‘: odpady schopné uvolňovat nebo poskytovat kyslík k oxidačním reakcím, a způsobit nebo podpořit
tak hoření jiných věcí.

Obsahuje-li odpad jednu nebo více látek klasifikovaných jedním z kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standard
ních vět o nebezpečnosti uvedených v tabulce 2, je tento odpad, je-li to vhodné a přiměřené, posouzen podle zkušebních
metod ve vztahu k vlastnosti HP 2. Pokud přítomnost látky indikuje, že odpad je oxidující, klasifikuje se jako nebezpečný
na základě vlastnosti HP 2.
Tabulka 2: Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti a kódy standardních vět o nebezpečnosti pro klasifikaci odpadů jako
nebezpečné na základě vlastnosti HP 2:
Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Ox. Gas 1

H 270

Ox. Liq. 1
H 271
Ox. Sol. 1
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Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3
H 272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3

HP 3

‚Hořlavé‘:
— hořlavé kapalné odpady: kapalné odpady s bodem vzplanutí nižším než 60 °C nebo odpadní plynové oleje,
motorová nafta a lehké topné oleje s bodem vzplanutí > 55 °C a ≤ 75 °C,
— hořlavé samozápalné kapalné a pevné odpady: pevné nebo kapalné odpady, které mohou i v malých množ
stvích zahořet do pěti minut při styku se vzduchem,
— hořlavé pevné odpady: pevné odpady, které snadno zahoří nebo mohou způsobit požár třením,
— hořlavé plynné odpady: plynné odpady, které jsou hořlavé na vzduchu o teplotě 20 °C za standardního tlaku
101,3 kPa,
— odpady reagující s vodou: odpady, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném množství,
— jiné hořlavé odpady: hořlavé aerosoly, hořlavé samozahřívající se odpady, hořlavé organické peroxidy
a hořlavé samovolně reagující odpady.

Obsahuje-li odpad jednu nebo více látek klasifikovaných jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti
a kódů standardních vět o nebezpečnosti uvedených v tabulce 3, je tento odpad, je-li to vhodné a přiměřené, posouzen
podle zkušebních metod. Pokud přítomnost látky indikuje, že odpad je hořlavý, klasifikuje se jako nebezpečný na
základě vlastnosti HP 3.
Tabulka 3: Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti a kódy standardních vět o nebezpečnosti u složek odpadů pro klasifikaci
odpadů jako nebezpečné na základě vlastnosti HP 3:
Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Flam. Gas 1

H220

Flam. Gas 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Flam. Liq. 1

H224

Flam. Liq. 2

H225

Flam. Liq. 3

H226

Flam. Sol. 1
H228
Flam. Sol. 2
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Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Self-react. CD
Self-react. EF
H242
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1
H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat. 1

H251

Self-heat. 2

H252

Water-react. 1

H260

Water-react. 2
Water-react. 3
HP 4

H261

‚Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči‘: odpady, které mohou způsobit podráždění kůže nebo poškození
očí.

Obsahuje-li odpad jednu nebo více látek v koncentracích překračujících mezní hodnoty, které jsou klasifikovány jedním
z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti, a je-li překročen nebo
dosažen jeden nebo více z následujících koncentračních limitů, odpad se klasifikuje jako nebezpečný na základě vlast
nosti HP 4.
Mezní hodnota k uvážení při posouzení na žíravost pro kůži Skin corr. 1A (H314), na dráždivost pro kůži Skin irrit. 2
(H315), na poškození očí Eye dam. 1 (H318) a na podráždění očí Eye irrit. 2 (H319) činí 1 %.
Pokud součet koncentrací všech látek klasifikovaných jako žíravé pro kůži Skin corr. 1A (H314) překročí 1 % nebo se
této hodnotě rovná, odpad se klasifikuje jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 4.
Pokud součet koncentrací všech látek klasifikovaných jako H318 překročí 10 % nebo se této hodnotě rovná, odpad se
klasifikuje jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 4.
Pokud součet koncentrací všech látek klasifikovaných jako H315 a H319 překročí 20 % nebo se této hodnotě rovná,
odpad se klasifikuje jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 4.
Je třeba vzít na vědomí, že odpady obsahující látky klasifikované jako H314 (Skin corr. 1A, 1B nebo 1C) v množstvích,
která jsou větší než 5 % nebo se této hodnotě rovnají, budou klasifikovány jako nebezpečné na základě vlastnosti HP 8.
Vlastnost HP 4 se nepoužije, je-li odpad klasifikován jako HP 8.
HP 5

‚Toxicita pro specifické cílové orgány (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita při
vdechnutí‘: odpady, které mohou způsobit toxicitu pro specifické cílové orgány buď z jednorázové, nebo
opakované expozice nebo které mohou způsobit akutní toxické účinky po vdechnutí.

Obsahuje-li odpad jednu nebo více látek klasifikovaných jedním nebo více z následujících kódů tříd a kategorií nebezpeč
nosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti uvedených v tabulce 4, a je-li překročen nebo dosažen jeden nebo více
z koncentračních limitů v tabulce 4, odpad se klasifikuje jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 5. Jsou-li v odpadu
přítomny látky klasifikované jako STOT, lze odpad klasifikovat jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 5, je-li v něm
přítomna jednotlivá látka v koncentraci rovné koncentračnímu limitu nebo vyšší.
Pokud odpad obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako látky, které mohou způsobit akutní toxické účinky po
vdechnutí (Asp. Tox. 1) a součet těchto látek překročí koncentrační limit nebo je mu roven, odpad se klasifikuje
jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 5, pouze pokud celková kinematická viskozita (při 40 °C) nepře
sáhne 20,5 mm2/s6. (1)
(1) Kinematická viskozita se určuje jen u kapalin.
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Tabulka 4: Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti a kódy standardních vět o nebezpečnosti u složek odpadů a odpovídající
koncentrační limity pro klasifikaci odpadů jako nebezpečné na základě vlastnosti HP 5:
Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Koncentrační limit

STOT SE 1

H370

1%

STOT SE 2

H371

10 %

STOT SE 3

H335

20 %

STOT RE 1

H372

1%

STOT RE 2

H373

10 %

Asp. Tox. 1

H304

10 %

HP 6

‚Akutní toxicita‘: odpady, které mohou způsobit akutní toxické účinky po orální nebo dermální aplikaci nebo
po inhalační expozici.

Pokud součet koncentrací všech látek obsažených v odpadu, jež jsou klasifikovány kódem třídy a kategorie nebezpečnosti
a kódem standardních vět o nebezpečnosti v tabulce 5 jako akutně toxické, překročí prahovou hodnotu uvedenou v dané
tabulce nebo se jí rovná, odpad se klasifikuje jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 6. Je-li v odpadu přítomna více
než jedna látka, která je klasifikována jako akutně toxická, součet koncentrací se vyžaduje pouze pro látky ve stejné kate
gorii nebezpečnosti.
Při hodnocení se vezmou v úvahu tyto mezní hodnoty:
— u akutní toxicity Acute Tox. 1, 2 nebo 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %,
— u akutní toxicity Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.
Tabulka 5: Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti a kódy standardních vět o nebezpečnosti u složek odpadů a odpovídající
koncentrační limity pro klasifikaci odpadů jako nebezpečné na základě vlastnosti HP 6:
Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Acute Tox. 1 (orální)

H300

0,1 %

Acute Tox. 2 (orální)

H300

0,25 %

Acute Tox. 3 (orální)

H301

5%

Acute Tox. 4 (orální)

H302

25 %

Acute Tox. 1 (dermální)

H310

0,25 %

Acute Tox. 2 (dermální)

H310

2,5 %

Acute Tox. 3 (dermální)

H311

15 %

HP 7

Koncentrační limit

Acute Tox. 4 (dermální)

H312

55 %

Acute Tox. 1 (inhalační)

H330

0,1 %

Acute Tox. 2 (inhalační)

H330

0,5 %

Acute Tox. 3 (inhalační)

H331

3,5 %

Acute Tox. 4 (inhalační)

H332

22,5 %

‚Karcinogenní‘: odpady, které vyvolávají rakovinu nebo její větší výskyt.

Obsahuje-li odpad látku klasifikovanou jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních
vět o nebezpečnosti a je-li překročen nebo dosažen jeden z následujících koncentračních limitů uvedených v tabulce 6,
odpad se klasifikuje jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 7. Pokud je v odpadu přítomna jedna nebo více látek
klasifikovaných jako karcinogenní, lze odpad klasifikovat jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 7, jestliže se koncen
trace alespoň jedné látky rovná koncentračnímu limitu nebo je vyšší než tento limit.
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Tabulka 6: Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti a kódy standardních vět o nebezpečnosti u složek odpadů a odpovídající
koncentrační limity pro klasifikaci odpadů jako nebezpečné na základě vlastnosti HP 7:
Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Koncentrační limit

H350

0,1 %

H351

1,0 %

Carc. 1A

Carc. 1 B

Carc. 2

HP 8

‚Žíravé‘: odpady, které mohou způsobit poleptání kůže.

Pokud odpad obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako Skin corr. 1A, 1B nebo 1C (H314) a součet jejich
koncentrací je vyšší než 5 % nebo se této hodnotě rovná, odpad se klasifikuje jako nebezpečný na základě vlastnosti HP
8.
Při hodnocení Skin corr. 1A, 1B, 1C (H314) se vezme v úvahu mezní hodnota 1,0 %.
HP 9

‚Infekční‘: odpady obsahující životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny, o nichž je známo nebo lze
spolehlivě předpokládat, že způsobují onemocnění člověka nebo jiných živých organismů.

Přiřazení vlastnosti HP 9 se posuzuje podle pravidel stanovených v referenčních dokumentech nebo právních předpisech
v členských státech.
HP 10 ‚Toxické pro reprodukci‘: odpady, které mají nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost u dospělých
mužů a žen, jakož i vývojovou toxicitu u potomstva.
Obsahuje-li odpad látku klasifikovanou jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních
vět o nebezpečnosti a je-li překročen nebo dosažen jeden z následujících koncentračních limitů uvedených v tabulce 7,
odpad se klasifikuje jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 10. Pokud je v odpadu přítomna jedna nebo více látek
klasifikovaných jako toxická pro reprodukci, lze odpad klasifikovat jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 10, jestliže
se koncentrace alespoň jedné látky rovná koncentračnímu limitu nebo je vyšší než tento limit.
Tabulka 7: Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti a kódy standardních vět o nebezpečnosti u složek odpadů a odpovídající
koncentrační limity pro klasifikaci odpadů jako nebezpečné na základě vlastnosti HP 10:
Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Koncentrační limit

H360

0,3 %

H361

3,0 %

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

HP 11 ‚Mutagenní‘: odpady, které mohou způsobit mutaci, což je trvalá změna množství nebo struktury genetického
materiálu v buňce.
Obsahuje-li odpad látku klasifikovanou jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních
vět o nebezpečnosti a je-li překročen nebo dosažen jeden z následujících koncentračních limitů uvedených v tabulce 8,
odpad se klasifikuje jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 11. Pokud je v odpadu přítomna jedna nebo více látek
klasifikovaných jako mutagenní, lze odpad klasifikovat jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 11, jestliže se koncen
trace alespoň jedné látky rovná koncentračnímu limitu nebo je vyšší než tento limit.
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Tabulka 8: Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti a kódy standardních vět o nebezpečnosti u složek odpadů a odpovídající
koncentrační limity pro klasifikaci odpadů jako nebezpečné na základě vlastnosti HP 11:
Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Koncentrační limit

H340

0,1 %

H341

1,0 %

Muta. 1A
Muta. 1B
Muta. 2
HP 12

‚Uvolňování akutně toxického plynu‘: odpady, které při styku s vodou nebo kyselinou uvolňují akutně
toxické plyny (Acute Tox. 1, 2 nebo 3).

Obsahuje-li odpad látku, které lze přiřadit alespoň jednu vlastnost uvedenou v doplňkových informacích o nebezpečnosti
EUH029, EUH031 a EUH032, klasifikuje se podle zkušebních metod nebo pokynů jako nebezpečný na základě vlast
nosti HP 12.
HP 13

‚Senzibilizující‘: odpady, které obsahují jednu nebo více látek, o nichž je známo, že mají senzibilizující účinky
na kůži nebo dýchací orgány.

Pokud odpad obsahuje látku klasifikovanou jako senzibilizující, je mu přidělen jeden z kódů standardních vět o nebezpeč
nosti H317 nebo H334 a jedna jeho jednotlivá látka je obsažena v koncentraci, jež překročí koncentrační limit 10 %
nebo je tomuto limitu rovna, odpad se klasifikuje jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 13.
HP 14

‚Ekotoxický‘: odpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu
nebo více složek životního prostředí.

HP 15

‚Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností,
kterou v době vzniku neměl‘.

Obsahuje-li odpad jednu nebo více látek, které lze přiřadit alespoň jednu vlastnost ze standardních vět o nebezpečnosti
nebo doplňkových informací o nebezpečnosti uvedených v tabulce 9, tento odpad se klasifikuje jako nebezpečný na
základě vlastnosti HP 15, pokud není v takové formě, která nebude za žádných okolností vykazovat výbušné nebo
potenciálně výbušné vlastnosti.
Tabulka 9: Standardní věty o nebezpečnosti a doplňkové informace o nebezpečnosti u složek odpadů pro klasifikaci
odpadů jako nebezpečné na základě vlastnosti HP 15:
Standardní věty o nebezpečnosti/doplňkové informace o nebezpečnosti

Při požáru může způsobit masivní výbuch

H205

Výbušný v suchém stavu

EUH001

Může vytvářet výbušné peroxidy

EUH019

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu

EUH044

Členské státy mohou navíc označit odpady za nebezpečné s vlastností HP 15 na základě dalších kritérií, jako je například
posouzení vodného výluhu.
Poznámka
Přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 14 se provede na základě kritérií stanovených v příloze VI směrnice Rady
67/548/EHS.
Zkušební metody
Metody, které se mají použít, jsou popsány v nařízení Rady (ES) č. 440/2008 (1) a v jiných příslušných poznámkách
výboru CEN nebo jiných mezinárodně uznávaných zkušebních metodách a pokynech.“

(1) Nařízení Rady (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1).

