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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1068
z 15. mája 2020,
ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012
o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze
nebezpečných chemikálií (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 4 písm. a) a c),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 649/2012 sa vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po
predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode (2) (ďalej len
„Rotterdamský dohovor“).

(2)

Vykonávacími nariadeniami (EÚ) 2019/677 (3), (EÚ) 2019/989 (4), (EÚ) 2019/1100 (5), (EÚ) 2019/1090 (6), (EÚ)

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60.
(2) Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 29.
(3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/677 z 29. apríla 2019, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neobnovuje schválenie účinnej látky chlorotalonil a ktorým sa
mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 114, 30.4.2019, s. 15).
(4) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/989 zo 17. júna 2019 o neobnovení schválenia účinnej látky chlórprofám v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy
k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2019, s. 11).
(5) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1100 z 27. júna 2019 o neobnovení schválenia účinnej látky desmedifám v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy
k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 175, 28.6.2019, s. 17).
(6) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1090 z 26. júna 2019 o neobnovení schválenia účinnej látky dimetoát v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy
k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 173, 27.6.2019, s. 39).
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2018/1532 (7), (EÚ) 2019/344 (8), (EÚ) 2018/1043 (9), (EÚ) 2018/1917 (10), (EÚ) 2018/1019 (11), (EÚ) 2018/309 (12),
(EÚ) 2018/1501 (13) a (EÚ) 2018/1914 (14) Komisia rozhodla o neobnovení schválení látok chlorotalonil, chlórprofám,
desmedifám, dimetoát, dikvát, etoprofos, fenamidón, flurtamón, oxasulfurón, propineb, pymetrozín a chinoxyfén ako
účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (15), a tým zakázala všetky ich
použitia v kategórii „pesticíd“, keďže sa v danej kategórií neuvádzajú žiadne iné použitia. Preto by sa tieto látky mali
doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.
(3)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1500 (16) Komisia rozhodla neobnoviť schválenie látky tirám ako účinnej látky
podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, a tým zakázala jej používanie v podkategórii „pesticíd zo skupiny prípravkov na
ochranu rastlín“ uvedenej v nariadení (EÚ) č. 649/2012. Keďže tirám je schválený nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (17) iba na použitie v biocídnych výrobkoch typu 9, ktoré patria do
podkategórie „iný pesticíd vrátane biocídov“ uvedenej v nariadení (EÚ) č. 649/2012, sú zakázané prakticky všetky
jeho použitia na úrovni kategórie „pesticíd“. Preto je tirám považovaný za prísne obmedzený na úrovni kategórie
„pesticíd“ a mal by sa doplniť do zoznamu chemikálií v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(7) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1532 z 12. októbra 2018 o neobnovení schválenia účinnej látky dikvát v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 257, 15.10.2018, s. 10).
(8) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/344 z 28. februára 2019 o neobnovení schválenia účinnej látky etoprofos v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy
k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2019, s. 7).
(9) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1043 z 24. júla 2018 o neobnovení schválenia účinnej látky fenamidón v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 188, 25.7.2018, s. 9).
(10) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1917 zo 6. decembra 2018 o neobnovení schválenia účinnej látky flurtamón v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 311, 7.12.2018, s. 27).
(11) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1019 z 18. júla 2018 o neobnovení schválenia účinnej látky oxasulfurón v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 183, 19.7.2018, s. 14).
(12) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/309 z 1. marca 2018 o neobnovení schválenia účinnej látky propineb v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy
k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2018, s. 16).
(13) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1501 z 9. októbra 2018, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neobnovuje schválenie účinnej látky pymetrozín a ktorým sa mení
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 254, 10.10.2018, s. 4).
(14) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1914 zo 6. decembra 2018 o neobnovení schválenia účinnej látky chinoxyfén v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 311, 7.12.2018, s. 17).
(15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh
a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
(16) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1500 z 9. októbra 2018, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neobnovuje schválenie účinnej látky tirám a zakazuje používanie
a predaj semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom tirámu a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 254, 10.10.2018, s. 1).
(17) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich
používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).
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(4)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1865 (18) Komisia rozhodla neobnoviť schválenie látky propikonazol ako
účinnej látky podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, a tým zakázala jej používanie v podkategórii „pesticíd zo skupiny
prípravkov na ochranu rastlín“. Tento zákaz neznamená prísne obmedzenie používania tejto látky na úrovni
kategórie „pesticíd“, keďže propikonazol je už schválený na iné spôsoby použitia v podkategórii „iný pesticíd
vrátane biocídov“. Propikonazol bol schválený na používanie v biocídnych výrobkoch typu 7, 8 a 9 podľa
nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Preto by sa mal propikonazol doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 1
prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(5)

Bola predložená žiadosť o obnovenie schválenia klotianidínu a tiametoxámu, no žiadatelia ju stiahli po prijatí
vykonávacích nariadení (EÚ) 2018/784 (19) a (EÚ) 2018/785 (20), ktorými Komisia rozhodla o zmene podmienok
schválenia účinných látok klotianidín a tiametoxám podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009. Keďže platnosť schválení
klotianidínu a tiametoxámu uplynula, používanie týchto látok v podkategórii „pesticíd zo skupiny prípravkov na
ochranu rastlín“ je zakázané. Tento zákaz znamená prísne obmedzenie používania týchto látok na úrovni kategórie
„pesticíd“, keďže prakticky všetky použitia klotianidínu a tiametoxámu sú zakázané z dôvodu, že klotianidín
a tiametoxám boli schválené len na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012
v podkategórii „iný pesticíd vrátane biocídov“. Klotianidín a tiametoxám by sa preto mali doplniť do zoznamov
chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(6)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/783 (21) Komisia rozhodla zmeniť podmienky schválenia účinnej látky
imidakloprid podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, a tým prísne obmedzila jej používanie v podkategórii „pesticíd
zo skupiny prípravkov na ochranu rastlín“. Toto prísne obmedzenie neznamená prísne obmedzenie používania
tejto látky na úrovni kategórie „pesticíd“, keďže imidakloprid je už schválený na iné spôsoby použitia v podkategórii
„iný pesticíd vrátane biocídov“. Imidakloprid bol schválený na používanie v biocídnych výrobkoch typu 18 podľa
nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Imidakloprid sa okrem toho používa vo veterinárnych liekoch v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES (22). Preto by sa mal imidakloprid doplniť do zoznamu chemikálií
uvedeného v časti 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(7)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/404 (23) Komisia rozhodla predĺžiť obdobie platnosti schválenia účinnej látky
glufozinát podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 na základe žiadosti o obnovenie jej schválenia. Uvedená žiadosť bola
stiahnutá, preto glufozinát nie je viac schválený ako účinná látka podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a všetky
použitia tejto látky v kategórii „pesticíd“ sú zakázané, keďže sa v danej kategórii neuvádzajú žiadne iné jej použitia.
Preto by sa mal doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(8)

Na deviatom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru, ktoré sa konalo v máji 2019, sa
rozhodlo o zaradení látok forát a hexabrómcyklodekán do prílohy III k uvedenému dohovoru, čo znamená, že sa na
dané chemikálie vzťahuje postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení podľa uvedeného
dohovoru. Forát by sa preto mal doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 3 prílohy I k nariadeniu
(EÚ) č. 649/2012. Hexabrómcyklodekán je už uvedený v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012, preto je jeho
vývoz zakázaný. Preto by sa mal doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 3 prílohy I k uvedenému
nariadeniu.

(18) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1865 z 28. novembra 2018, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neobnovuje schválenie účinnej látky propikonazol
a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 304, 29.11.2018, s. 6).
(19) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/784 z 29. mája 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ
ide o podmienky schválenia účinnej látky klotianidín (Ú. v. EÚ L 132, 30.5.2018, s. 35).
(20) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/785 z 29. mája 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ
ide o podmienky schválenia účinnej látky tiametoxám (Ú. v. EÚ L 132, 30.5.2018, s. 40).
(21) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/783 z 29. mája 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ
ide o podmienky schválenia účinnej látky imidakloprid (Ú. v. EÚ L 132, 30.5.2018, s. 31).
(22) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva
o veterinárnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1).
(23) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/404 z 11. marca 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ
ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok beflubutamid, kaptán, dimetoát, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet,
formetanát, glufozinát, metiokarb, metribuzín, fosmet, pirimifos-metyl a propamokarb (Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2015, s. 6).

L 234/4

SK

Úradný vestník Európskej únie

21.7.2020

(9)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 (24) sa zakazuje vývoz ortuti, niektorých zmesí kovovej
ortuti s inými látkami, niektorých zlúčenín ortuti a niektorých výrobkov s prídavkom ortuti. Uvedené zákazy
vývozu by sa mali zohľadniť v časti 2 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(10)

Nariadenie (EÚ) č. 649/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Je vhodné poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám primeraný čas na prijatie opatrení potrebných na
dosiahnutie súladu s týmto nariadením a členským štátom na prijatie opatrení potrebných na jeho vykonávanie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Nariadenie (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:
a) Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.
b) Príloha V sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. septembra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 15. mája 2020
Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

(24) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008
(Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017, s. 1).
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PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:
1. V časti 1 sa do tabuľky dopĺňajú tieto zápisy:

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Podkategória (*)

Obmedzenie
použitia (**)

Chemikália

Číslo CAS

„chlórtalonil (+)

1897-45-6

217-588-1

ex 2926 90 70

p(1)

b

chlórprofám (+)

101-21-3

202-925-7

ex 2924 29 70

p(1)

b

klotianidín (+)

210880-92-5

neuv.

ex 2934 10 00

p(1)

b

desmedifám (+)

13684-56-5

237-198-5

ex 2924 29 70

p(1)

b

dimetoát (+)

60-51-5

200-480-3

ex 2930 90 98

p(1)

b

dikvát vrátane
dikvát-dibromidu (+)

2764-72-9
85-00-7

220-433-0
201-579-4

ex 2933 99 80

p(1)

b

etoprofos (+)

13194-48-4

236-152-1

ex 2930 90 98

p(1)

b

fenamidón (+)

161326-34-7

neuv.

ex 2933 29 90

p(1)

b

flurtamón (+)

96525-23-4

neuv.

ex 2932 19 00

p(1)

b

glufosinát vrátane
glufosinátu amónne
ho (+)

51276-47-2
77182-82-2

257-102-5
278-636-6

ex 2931 39 90

p(1)

b

imidakloprid

138261-41-3

neuv.

ex 2933 39 99

p(1)

sr

oxasulfurón (+)

144651-06-9

neuv.

ex 2935 90 90

p(1)

b

forát (#)

298-02-2

206-052-2

ex 2930 90 98

p(1)

b

propikonazol

60207-90-1

262-104-4

ex 2934 99 90

p(1)

b

propineb (+)

12071-83-9
9016-72-2

235-134-0

ex 2930 20 00

p(1)

b

pymetrozín (+)

123312-89-0

neuv.

ex 2933 69 80

p(1)

b

chinoxyfén (+)

124495-18-7

neuv.

ex 2933 49 90

p(1)

b

tiametoxám (+)

153719-23-4

neuv.

ex 2934 10 00

p(1)

b

tirám (+)

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

p(1)-p(2)

b-sr“

Krajiny, pre
ktoré nie je
potrebné
oznámenie

L 234/6

Úradný vestník Európskej únie

SK

21.7.2020

2. V časti 2 sa do tabuľky dopĺňajú tieto zápisy:
Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Kategória (*)

Obmedzenie
použitia (**)

„chlorotalonil

1897-45-6

217-588-1

ex 2926 90 70

p

b

chlórprofám

101-21-3

202-925-7

ex 2924 29 70

p

b

klotianidín

210880-92-5

neuv.

ex 2934 10 00

p

sr

desmedifám

13684-56-5

237-198-5

ex 2924 29 70

p

b

dimetoát

60-51-5

200-480-3

ex 2930 90 98

p

b

dikvát vrátane
dikvát-dibromidu

2764-72-9
85-00-7

220-433-0
201-579-4

ex 2933 99 80

p

b

etoprofos

13194-48-4

236-152-1

ex 2930 90 98

p

b

fenamidón

161326-34-7

neuv.

ex 2933 29 90

p

b

flurtamón

96525-23-4

neuv.

ex 2932 19 00

p

b

glufosinát vrátane glufo
sinátu amónneho

51276-47-2
77182-82-2

257-102-5
278-636-6

ex 2931 39 90

p

b

oxasulfurón

144651-06-9

neuv.

ex 2935 90 90

p

b

propineb

12071-83-9
9016-72-2

235-134-0

ex 2930 20 00

p

b

pymetrozín

123312-89-0

neuv.

ex 2933 69 80

p

b

chinoxyfén

124495-18-7

neuv.

ex 2933 49 90

p

b

tiametoxám

153719-23-4

neuv.

ex 2934 10 00

p

sr

tirám

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

p

sr“

3. V časti 3 sa do tabuľky dopĺňajú tieto zápisy:

Chemikália

Príslušné čísla CAS

Kód HS
čistá látka (**)

„hexabrómcyklododekán

25637-99-4,
3194-55-6,
134237-50-6,
134237-51-7,
134237-52-8
a iné

2903.89

forát

298-02-2

2930.90

Kód HS
zmesi obsahujúce
látku (**)

Kategória

priemyselná chemi
kália

3808.50

pesticíd“
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PRÍLOHA II

V prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa tabuľka uvedená v časti 2 mení takto:
1. V položke 3 sa dopĺňa tento text:
Prípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC,
číslo CAS atď.)

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

„—
—

síran ortutnatý (II) (HgSO4);
dusičnan ortutnatý (II) [Hg(NO3)2].

CAS č. 7783-35-9, 10045-94-0
ES č. 231-992-5, 233-152-3“

2. Dopĺňajú sa tieto zápisy:
č.

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz
vývozu

„5

Kompaktné žiarivky (CFL) na účely všeobecného
osvetlenia:
a) CFL.i ≤ 30 wattov s obsahom ortuti nad 2,5 mg na
štartér;
b) CFL.ni ≤ 30 wattov s obsahom ortuti nad 3,5 mg
na štartér.

6

Tieto lineárne žiarivky určené na účely všeobecného
osvetlenia:
a) trifosforové < 60 wattov s obsahom ortuti nad 5
mg na žiarivku;
b) halofosfátové ≤ 40 wattov s obsahom ortuti nad
10 mg na žiarivku.

7

Vysokotlakové ortuťové výbojky na účely všeobec
ného osvetlenia.

8

Tieto žiarivky so studenou katódou s prídavkom or
tuti a žiarivky s externou elektródou pre elektronické
displeje:
a) krátke (≤ 500 mm) s obsahom ortuti nad 3,5 mg
na žiarivku;
b) stredne dlhé (> 500 mm a ≤ 1 500 mm) s obsahom
ortuti nad 5 mg na žiarivku;
c) dlhé (> 1 500 mm) s obsahom ortuti nad 13 mg na
žiarivku.“

Prípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC,
číslo CAS atď.)

