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SMERNICA KOMISIE 2001/60/ES
zo 7. augusta 2001,
ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady
o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa
klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných prípravkov
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
Článok 1
so zreteľom na smernicu 1999/45/ES Európskeho parlamentu
a rady z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych
predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii,
balení a označovaní nebezpečných prípravkov (1), najmä na jej
článok 20,
keďže:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Smernica 1999/45/ES sa mení nasledovne:
1. V prílohe II, časti A:
— v odseku 3.3 sa výraz „R40“ nahrádza výrazom „R68“;
— v odseku 8.2 sa výraz „R40“ nahrádza výrazom „R68“
zakaždým, keď sa tam vyskytne.

Smernica Komisie 98/98/ES (2), ktorou sa prispôsobuje
technickému pokroku po dvadsiaty piaty raz smernica
Rady 67/548/ES (3), naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/33/ES (4), určuje nové kritériá a novú vetu R
(R67) pre výpary, ktoré môžu spôsobiť ospanlivosť
a závrat. Z tohto dôvodu je potrebné doplniť ustanovenia,
ktoré sú uvedené v prílohe V smernice 1999/45/ES.
Smernica Komisie 2001/59/ES (5) uvádza nové znenie vety
R40, keď je uvedená ku karcinogénom kategórie 3.
V dôsledku toho sa staré znenie vety R40 bude odteraz
uvádzať pod označením R68 a ďalej používať pre mutagény kategórie 3 a pre niektoré látky bez letálnych ireverzibilných účinkov. Preto je potrebné zmeniť odkazy na R40
v prílohe II smernice 1999/45/ES.
Smernica 2001/59/ES vkladá do prílohy VI smernice
67/548/EHS jasnejšie odporúčania pre klasifikáciu látok
a prípravkov podľa korozívnych účinkov. Preto je potrebné
doplniť prílohu II smernice 1999/45/ES v súlade s týmito
odporúčaniami.
Je známe, že cementové prípravky obsahujúce chróm (VI),
môžu v niektorých prípadoch vyvolať alergické reakcie,
preto treba požadovať, aby také prípravky mali etikety
s príslušným upozornením v zmysle doplnenia prílohy
V smernice 1999/45/ES.
Opatrenia určené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobovanie technickému pokroku
smerníc o odstraňovaní technických prekážok obchodu
s nebezpečnými látkami a prípravkami určenými v článku
20 smernice 1999/45/ES,
Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.
Ú. v. ES L 355, 30.12.1998, s. 1.
Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.
Ú. v. ES L 136, 8.6.2000, s. 90.
Ú. v. ES L 225, 21.8.2001, s. 1.

2. V prílohe II, časti B:
— v odseku 2.1 (vrátane tabuľky II) sa výraz „R40“ nahrádza
výrazom „R68“ zakaždým, keď sa tam vyskytne,
— v odseku 2.2 (vrátane tabuľky II) sa výraz „R40“ nahrádza
výrazom „R68“ zakaždým, keď sa tam vyskytne,
— v odseku 6.1 sa výraz „R40“ nahrádza výrazom „R68,“ keď
sa v ňom vyskytne druhý raz (t. j. vo vzťahu k mutagenickej kategórii 3),
— v tabuľke VI sa výraz „R40“ nahrádza výrazom „R68“ vo
štvrtom riadku, stĺpce 1 a 3 (t. j. vo vzťahu k mutagenickej
kategórii 3),
— v odseku 6.2 sa výraz „R40“ nahrádza výrazom „R68“, keď
sa v ňom vyskytne druhý raz (t. j. vo vzťahu k mutagenickej kategórii 3),
— v tabuľke VI A sa výraz „R40“ nahrádza výrazom „R68“ vo
štvrtom riadku, stĺpcoch 1 a 3 (t. j. vo vzťahu k mutagenickej kategórii 3).

3. Tabuľky IV a IV A v prílohe II, časti B sa dopĺňajú nasledujúcou poznámkou:
„Pozn.:

Jednoduché uplatnenie tradičnej metódy pre prípravky obsahujúce látky klasifikované ako korozívne
alebo dráždiace môže viesť ku klasifikácii rizika do
nižšej alebo vyššej kategórie, ak sa nevezmú do úvahy
ďalšie dôležité faktory (napr. pH prípravku). Preto pri
klasifikácii podľa korozívnosti prihliadnite na odporúčania uvedené v odseku 3.2.5 prílohy VI smernice
67/548/EHS a v druhej a tretej zarážke článku 6
ods. 3 tejto smernice.“
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Článok 2

Príloha V(B) smernice 1999/45/ES sa dopĺňa novými odsekmi
11 a 12 uvedenými v prílohe I tejto smernice.
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3. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo
pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti
o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4
Článok 3
1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júla 2002. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
2. Členské štáty budú uplatňovať zákony, iné právne predpisy
a správne opatrenia uvedené v odseku 1:
a) pre prípravky, na ktoré sa nevzťahuje smernica Rady
91/414/EHS (1) o uvádzaní výrobkov na ochranu rastlín na trh
alebo smernica Európskeho parlamentu a rady 98/8/ES (2)
o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, počnúc 30. júlom
2002;
b) a pre prípravky, na ktoré sa vzťahuje smernica 91/414/EHS
alebo smernica 98/8/ES, počnúc 30. júlom 2004.

(1) Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

Táto smernica nadobúda účinnosť v dvadsiaty deň po jej
uverejnenív Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5
Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 7. augusta 2001
Za Komisiu
Erkki LIIKANEN

člen Komisie
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PRÍLOHA
V prílohe V (B) smernice 1999/45/ES sa dopĺňajú nasledujúce odseky 11 a 12:

„11. Prípravky obsahujúce látku, ku ktorej je uvedená veta R67: výpary môžu vyvolať ospanlivosť a závrat.
Keď prípravok obsahuje jednu alebo niekoľko látok, ku ktorým je uvedená veta R67, na etikete prípravku
treba uviesť túto vetu v znení podľa prílohy III smernice 67/548/EHS, ak celková koncentrácia týchto látok
prítomných v prípravku je 15 % alebo vyššia, pokiaľ
— prípravok už nie je klasifikovaný vetami R20, R23, R26, R68/20, R39/23 alebo R39/26,
— alebo prípravok sa nachádza v balení s maximálnym obsahom 125 ml.

12. Cementy a cementové prípravky:
Na obale cementov a cementových prípravkov obsahujúcich viac ako 0,0002 % rozpustného chrómu (VI)
z celkovej suchej hmotnosti cementu musí byť nasledujúci nápis:
‚Obsahuje chróm (VI). Môže vyvolať alergickú reakciu‘, pokiaľ prípravok už nie je klasifikovaný a označený
ako senzibilátor vetou R43.“
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