L 19/12

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.1.2006

KOMISJONI DIREKTIIV 2006/8/EÜ,
23. jaanuar 2006,
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ (ohtlike preparaatide
klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide
ühtlustamise kohta) II, III ja V lisa nende kohandamiseks tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)

direktiivi 67/548/EMÜ VI lisas esitatud kriteeriume osoonikihti kahandavate ainete klassifitseerimiseks ja märgistamiseks. Muudetud III lisa näeb nüüd üksnes ette
sümboli N määramise lisaks riskilausele R59.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999.
aasta direktiivi 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (1) ja eriti selle
artikli 20 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Preparaate, mis sisaldavad rohkem kui üht ainet, mis
nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ
(ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist
käsitlevate õigusnormide ühtlustamise kohta) (2) I lisas
on klassifitseeritud kantserogeenseks, mutageenseks
ja/või reproduktiivtoksiliseks, tuleb praegu märgistada
riskilausetega, millega tähistatakse klassifitseerimist nii 1.
või 2. kategooria alla kui ka 3. kategooria alla. Kahe
riskilausega edastatav sõnum on aga vastuoluline. Seepärast tuleb preparaate klassifitseerida ja märgistada
kõrgema kategooria järgi.

Veekeskkonnale väga mürgiste ainete (klassifikatsiooniga
N) puhul, millele on määratud riskilaused R50 või
R50/53, rakendatakse praegu kontsentratsiooni piirmäärasid, mis on esitatud direktiivi 67/548/EMÜ I lisas loetletud ainete jaoks, et vältida ohu alahindamist. Kõnealuse
meetme tulemusel käsitletakse direktiivi 67/548/EMÜ I
lisas loetletud aineid sisaldavaid preparaate, mille puhul
rakendatakse kontsentratsiooni piirmäärasid, teisiti kui
preparaate, mis sisaldavad I lisasse veel kandmata aineid,
mida esialgu klassifitseeritakse ja märgistatakse direktiivi
67/548/EMÜ artikli 6 kohaselt, kuid millele kontsentratsiooni piirmäärasid ei kohaldata. Seepärast on oluline
tagada, et kontsentratsiooni piirmäära rakendataks
ühtmoodi kõigile preparaatidele, mis sisaldavad veekeskkonnale väga mürgiseid aineid.

(4)

Direktiivi 1999/45/EÜ V lisas pakendamis- ja märgistamisnõuete kirjeldamisel kasutatud terminid on tekitanud
probleeme oma järjekindluse puudumisega. Seepärast on
asjakohane muuta direktiivi 1999/45/EÜ V lisa sõnastust
täpsemaks.

(5)

Direktiivi 1999/45/EÜ II, III ja V lisa tuleks seetõttu
vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas
direktiivi 1999/45/EÜ artikli 20 alusel moodustatud
ohtlike ainete ja preparaatide kaubanduses tehniliste
tõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika
arenguga kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 1999/45/EÜ II, III ja V lisa muudetakse vastavalt
käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks
vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. märtsiks 2007. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Komisjon võttis 6. augustil 2001. aastal vastu direktiivi
2001/59/EÜ (3), millega direktiivi 67/548/EMÜ kohandatakse tehnika arenguga. Direktiiviga 2001/59/EÜ muudeti

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral
nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi
näevad ette liikmesriigid.

(1) EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud
nõukogu direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).
(2) EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni
direktiiviga 2004/73/EÜ (ELT L 152, 30.4.2004, lk 1).
(3) EÜT L 225, 21.8.2001, lk 1.

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste
siseriiklike õigusnormide teksti.

(3)
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Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. jaanuar 2006
Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN
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LISA
Direktiivi 1999/45/EÜ muudetakse järgmiselt:
1. II lisa muudetakse järgmiselt:
a) Tabel VI asendatakse järgmise tabeliga:
“Tabel VI
Preparaadi klassifikatsioon
Aine klassifikatsioon
1. ja 2. kategooria

1. või 2. kategooria kantserogeensed ained riskilausega
R45 või R49

kontsentratsioon ≥ 0,1 %:
kantserogeense toimega
R45, teatud juhtudel on kohustuslik
R49
kontsentratsioon ≥ 1 %:
kantserogeense
toimega, R40 on kohustuslik (kui ei ole
määratud veel R45 (*))

3. kategooria kantserogeensed
ained riskilausega R40

1. või 2. kategooria mutageensed ained riskilausega
R46

kontsentratsioon ≥ 0,1 %:
mutageense toimega
R46 on kohustuslik
kontsentratsioon ≥ 1 %:
mutageense toimega
R68 on kohustuslik (kui ei ole määratud
veel R46)

3. kategooria mutageensed
ained riskilausega R68

1. või 2. kategooriasse
kuuluvad reproduktiivtoksilised ained riskilausega R60
(viljakus)

kontsentratsioon ≥ 0,5 %:
reproduktiivtoksilise toimega (viljakus),
riskilause R60 on kohustuslik

kontsentratsioon ≥ 5 %:
reproduktiivtoksilised ained (viljakus),
riskilause R62 on kohustuslik (kui ei ole
määratud veel R60)

3. kategooriasse kuuluvad
reproduktiivtoksilised ained
riskilausega R62 (viljakus)

1. või 2. kategooriasse
kuuluvad reproduktiivtoksilised ained riskilausega R61
(areng)
3. kategooriasse kuuluvad
reproduktiivtoksilised ained
riskilausega R63 (areng)

3. kategooria

kontsentratsioon ≥ 0,5 %:
reproduktiivtoksilise toimega (areng),
riskilause R61 on kohustuslik

kontsentratsioon ≥ 5 %:
reproduktiivtoksilised ained (areng),
riskilause R63 on kohustuslik (kui ei ole
määratud veel R61)

(*) Juhtudel, kus preparaadile määratakse riskilaused R49 ja R40, jäetakse alles mõlemad, kuna R40 ei erista kokkupuuteviise,
samas kui R49 käsitleb ainult sissehingamist.”
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b) Tabel VI A asendatakse järgmise tabeliga:
“Tabel VI A
Preparaadi klassifikatsioon
Aine klassifikatsioon
1. ja 2. kategooria

1. või 2. kategooria kantserogeensed ained riskilausega
R45 või R49

3. kategooria

kontsentratsioon ≥ 0,1 %:
kantserogeense toimega
teatud juhtudel on kohustuslik R49
kontsentratsioon ≥ 1 %:
kantserogeense toimega
R40 on kohustuslik (kui ei ole määratud
veel R45 (*))

3. kategooria kantserogeensed
ained riskilausega R40

1. või 2. kategooria mutageensed ained riskilausega
R46

kontsentratsioon ≥ 0,1 %:
mutageense toimega,
R46 on kohustuslik
kontsentratsioon ≥ 1 %:
mutageense toimega
R68 on kohustuslik (kui ei ole määratud
veel R46)

3. kategooria mutageensed
ained riskilausega R68

1. või 2. kategooriasse
kuuluvad reproduktiivtoksilised ained riskilausega R60
(viljakus)

kontsentratsioon ≥ 0,2 %:
reproduktiivtoksilised ained (viljakus),
riskilause R60 on kohustuslik
kontsentratsioon ≥ 1 %:
reproduktiivtoksilised ained (viljakus),
riskilause R62 on kohustuslik (kui ei ole
määratud veel R60)

3. kategooriasse kuuluvad
reproduktiivtoksilised ained
riskilausega R62 (viljakus)
1. või 2. kategooriasse
kuuluvad reproduktiivtoksilised ained riskilausega R61
(areng)

kontsentratsioon ≥ 0,2 %:
reproduktiivtoksilised ained (areng),
riskilause R61 on kohustuslik
kontsentratsioon ≥ 1 %:
reproduktiivtoksilised ained (areng),
riskilause R63 on kohustuslik (kui ei ole
määratud veel R61)

3. kategooriasse kuuluvad
reproduktiivtoksilised ained
riskilausega R63 (areng)

(*) Juhtudel, kus preparaadile määratakse riskilaused R49 ja R40, jäetakse alles mõlemad, kuna R40 ei erista kokkupuuteviise,
samas kui R49 käsitleb ainult sissehingamist.”

2. III lisa muudetakse järgmiselt:
a) A osa b jao 1. alajao punkt 2 jäetakse välja;
b) B osas asendatakse tabel 1 järgmiste tabelitega:
“Tabel 1a
Veekeskkonna ägedat mürgistust põhjustav ja pikaajaline kahjustav toime
Aine klassifikatsioon
Preparaadi klassifikatsioon

N, R50–53
N, R51–53
R52–53

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

vt tabel 1b

vt tabel 1b

vt tabel 1b

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %
Cn ≥ 25 %
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Preparaatidele, mis sisaldavat ainet klassifikatsiooniga N, R50–53, kohaldatakse tabelis 1b esitatud kontsentratsiooni
piirmäärasid ja sealt tulenevat klassifikatsiooni.

Tabel 1b
Veekeskkonnale väga mürgiste ainete veekeskkonna ägedat mürgistust põhjustav ja pikaajaline kahjustav toime
Preparaadi klassifikatsioon

LC50 või EC50 väärtus
(“L(E)C50”) aine jaoks klassifikatsiooniga N, R50–53, (mg/l)

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn <
0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤
0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn <
0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn <
0,00025 %

Preparaatide jaoks, mis sisaldavad aineid madalama LC50 või EC50 väärtusega kui 0,00001 mg/l, arvutatakse vastavad kontsentratsiooni piirmäärad samal viisil (kordaja 10 astmete vahemikes).”

c) B osas asendatakse tabel 2 järgmise tabeliga:

“Tabel 2
Veekeskkonna ägedat mürgistust põhjustav toime
LC50 või EC50 value (“L(E)C50”) aine jaoks klassifikatsiooniga
kas N, R50 või N, R50–53, (mg/l)

Preparaadi klassifikatsioon N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Preparaatide jaoks, mis sisaldavad aineid madalama LC50 või EC50 väärtusega kui 0,00001 mg/l, arvutatakse vastavad kontsentratsiooni piirmäärad samal viisil (kordaja 10 astmete vahemikes).”

d) B osas asendatakse II jao tabel 5 järgmise tabeliga:

“Tabel 5
Ohtlik osoonikihile
Aine klassifikatsioon

Preparaadi klassifikatsioon N, R59

N ja R59

Cn ≥ 0,1 %”
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3. V lisa asendatakse järgmisega:

“V LISA
TEATAVATE PREPARAATIDE MÄRGISTAMISE ERISÄTTED
A. Preparaadid, mis on artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt klassifitseeritud ohtlikeks
1.

Vabalt müüdavad preparaadid

1.1. Selliseid preparaate sisaldava pakendi etiketile tuleb lisaks konkreetsele ohutusteabele märkida asjakohased
ohutuslaused S1, S2, S45 või S46 vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ VI lisas sätestatud kriteeriumidele.

1.2. Kui sellised preparaadid on klassifitseeritud väga mürgisteks (T+), mürgisteks (T) või sööbivateks (C) ning kui
sellist teavet ei ole tehniliselt võimalik pakendile märkida, tuleb kõnealuseid preparaate sisaldavatele pakenditele lisada täpne ja üheselt arusaadav kasutamisjuhend, vajaduse korral koos juhendiga tühja pakendi hävitamiseks.

2.

Pihustatavad preparaadid
Selliseid preparaate sisaldava pakendi etiketile on kohustuslik märkida ohutuslause S23 ning laused S38 või
S51 vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ VI lisas sätestatud kriteeriumidele.

3.

Preparaadid, mis sisaldavad ainet, millele on määratud riskilause R33, “kumulatiivse toime oht”
Kui preparaat sisaldab kas või üht riskilausega R33 tähistatud ainet, mille kontsentratsioon preparaadis on 1 %
või enam, tuleb preparaadi etiketil esitada vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ III lisale sõnastatud riskilause R33,
välja arvatud juhud, kui direktiivi 67/548/EMÜ I lisas on sätestatud teistsugused piirmäärad.

4.

Preparaadid, mis sisaldavad ainet, millele on määratud riskilause R64, “võib olla ohtlik imikutele rinnapiima kaudu”
Kui preparaat sisaldab kas või üht riskilausega R64 tähistatud ainet, mille kontsentratsioon preparaadis on 1 %
või enam, tuleb preparaadi etiketil esitada vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ III lisale sõnastatud riskilause R64,
välja arvatud juhud, kui direktiivi 67/548/EMÜ I lisas on sätestatud teistsugused piirmäärad.

B. Preparaadid, olenemata nende klassifikatsioonist artiklite 5, 6 ja 7 järgi
1.

Pliid sisaldavad preparaadid

1.1. V ä r v i d j a l a k i d
Selliste värvide ja lakkide pakendi etiketile, mille ISO standardi 6503/1984 kohaselt määratud plii kontsentratsioon on suurem kui 0,15 % (väljendatud metalli massina) preparaadi kogumassist, peab olema märgitud
järgmine tekst:
“Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida võivad imeda või närida lapsed”.
Vähem kui 125 ml sisaldavatele pakenditele võib märkida järgmise teksti:
“Ettevaatust! Sisaldab pliid”.
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Tsüanoakrülaate sisaldavad preparaadid

2.1. L i i m i d
Tsüanoakrülaatidel põhinevate liimide esmapakendile tuleb märkida järgmine tekst:
“Tsüanoakrülaat
Ohtlik
Kleebib hetke jooksul naha ja silmad kinni
Hoida lastele kättesaamatus kohas”.
Pakendile peab olema lisatud asjakohane ohutusteave.

3.

Isotsüanaate sisaldavad preparaadid
Isotsüanaate (monomeeridena, oligomeeridena, eelpolümeeridena jne või nende segudena) sisaldavate preparaatide pakendi etiketile peab olema märgitud järgmine tekst:
“Sisaldab isotsüanaate.
Vaata tootja antud teavet”.

4.

Preparaadid, mis sisaldavad epoksüühendeid keskmise molekulmassiga kuni 700
Selliste preparaatide pakendi etiketile, mis sisaldavad epoksüühendeid keskmise molekulmassiga kuni 700,
peab olema märgitud järgmine tekst:
“Sisaldab epoksüühendeid.
Vaata tootja antud teavet”.

5.

Vabalt müüdavad aktiivkloori sisaldavad preparaadid
Selliste preparaatide pakendile, mis sisaldavad aktiivkloori rohkem kui 1 %, peab olema märgitud järgmine
tekst:
“Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega! Võib eraldada ohtlikke gaase (kloori)”.

6.

Kaadmiumi sisaldavad preparaadid (sulamid), mis on ette nähtud pehme- või kõvajoodisega jootmiseks
Nimetatud preparaatide pakendi etiketile peab olema trükitud järgmine selgesti loetav ja kustumatu tekst:
“Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi.
Kasutamisel tekivad ohtlikud aurud.
Vaata tootja antud teavet.
Järgi ohutuseeskirju”.

7.

Aerosoolpreparaadid
Ilma et see piiraks käesoleva direktiivi sätete kohaldamist, kohaldatakse aerosoolpreparaatide suhtes ka direktiivi 75/324/EMÜ (viimati muudetud direktiiviga 94/1/EÜ) lisa punktide 2.2 ja 2.3 kohaseid märgistamissätteid.
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Preparaadid, mis sisaldavad aineid, mida ei ole veel täielikult katsetatud
Kui preparaat sisaldab vähemalt üht ainet, mis vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 13 lõikele 3 kannab
märget “Ettevaatust – ainet ei ole veel täielikult katsetatud”, peab preparaadi etiketile olema märgitud tekst
“Ettevaatust – preparaat sisaldab ainet, mida ei ole veel täielikult katsetatud”, kui selle aine kontsentratsioon on
1 % või suurem.

9.

Preparaadid, mida ei klassifitseerita ülitundlikkust tekitavaks, kuid mis sisaldavad vähemalt üht ülitundlikkust tekitavat
ainet
Selliste preparaatide pakendile, mis sisaldavad vähemalt üht ülitundlikkust tekitavat ainet vähemalt 0,1 % või
vähemalt sellises kontsentratsioonis, mis on kõnealuse aine kohta kindlaks määratud direktiivi 67/548/EMÜ I
lisa erimärkuses, peab olema märgitud järgmine tekst:
“Sisaldab (ülitundlikkust tekitava aine nimetus). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni”.

10. Halogeenitud süsivesinikke sisaldavad vedelad preparaadid
Selliste vedelate preparaatide pakendile, millel leekpunkt puudub või see on üle 55 oC ning mis sisaldavad
halogeenitud süsivesinikke ja rohkem kui 5 % süttivaid või kergestisüttivaid aineid, peab olema märgitud
järgmine tekst:
“Võib kasutamisel kergesti süttida!” või “Võib kasutamisel süttida!”.

11. Preparaadid, mis sisaldavad ainet riskilausega R67, “aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust”
Kui preparaat sisaldab üht või mitut ainet riskilausega R67, tuleb see riskilause paigutada preparaadi pakendi
etiketile direktiivi 67/548/EMÜ III lisas ettenähtud sõnastuses, kui nende ainete kontsentratsioon preparaadis
on vähemalt 15 %, välja arvatud siis, kui
— preparaadile on juba määratud riskilause R20, R23, R26, R68/20, R39/23 või R39/26,
— preparaati ei ole pakendis üle 125 ml.

12. Tsement ja tsementi sisaldavad preparaadid
Kui tsemendis ja tsementi sisaldavates preparaatides on lahustuva kroom(VI) kontsentratsioon rohkem kui
0,0002 % tsemendi kuivmassi kohta, peab pakendil olema tekst:
“Sisaldab kroom(VI). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni”,
kui preparaat ei ole juba klassifitseeritud ülitundlikkust tekitavaks aineks ja märgistatud riskilausega R43.
C. Preparaadid, mida ei ole klassifitseeritud artiklite 5, 6 ja 7 tähenduses ohtlikeks, kuid mis sisaldavad
vähemalt üht ohtlikku ainet
1.

Preparaadid, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks üldsusele
Artikli 14 lõike 2 punkti 1 alapunktis b nimetatud preparaatide pakendi etiketile peab olema trükitud järgmine
tekst:
“Ohutuskaart esitatakse kutsealases tegevuses kasutajale tema nõudmisel”.”
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