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Új nyilvános konzultáció egy peszticidre
vonatkozó CLH-javaslattal kapcsolatban
Az ECHA arra hívja fel az érintett feleket, hogy tegyenek észrevételeket a
spirotetramát harmonizált osztályozására és címkézésére (CLH) vonatkozó új
javaslattal kapcsolatban. A spirotetramát egy a mezőgazdaságban széles
körben felhasznált peszticid.
Helsinki, 2012. szeptember 25. – A nyilvános konzultáció 45 napig tart, és 2012. november
9-én ér véget. A CLH-jelentés és az észrevételek megtételére szolgáló webes űrlap
megtalálható az ECHA weboldalán.
Az ECHA kockázatértékelési bizottsága (RAC) az 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 37.
cikkének (4) bekezdésével összhangban a CLH-javaslatról szóló véleményének kialakítása
során áttekinti a nyilvános konzultáció folyamán beérkezett észrevételeket. A Bizottság
figyelembe veszi a RAC véleményét a CLH-javaslat elfogadásával kapcsolatos döntése során,
és amennyiben elfogadja azt, az anyag felkerül a veszélyes anyagok harmonizált osztályozási
és címkézési jegyzékébe (a CLP-rendelet VI. mellékletének 3. része).
Az érintett feleket arra kérjük, hogy a CLH-javaslattal kapcsolatos nyilvános konzultáció során
azonosítsák magukat, és regisztráljanak az észrevételek megtételére szolgáló webes űrlap
segítségével. Eseti alapon előfordulhat, hogy az ECHA-nak fel kell vennie a kapcsolatot az
érintett felekkel annak érdekében, hogy az adott anyag CLH-jával kapcsolatos specifikus
kérdéseket megvitassák. Az Ügynökség nyomatékosan arra ösztönzi az érintett feleket, hogy
regisztráljanak az ECHA weboldalán, még abban az esetben is, ha nem szándékoznak
észrevételt tenni a nyilvános konzultáció során.
1. táblázat: A harmonizált osztályozásra és címkézésre irányuló javaslat, valamint példák az anyag felhasználására.
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* Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felhasználással kapcsolatos információk nem befolyásolják az osztályozást és
címkézést, amely kizárólag az anyag lényegi tulajdonságai alapján történik. A felhasználásra vonatkozó példákat a
CLH-jelentésből vettük át.

További információk
Link a konzultációhoz:
http://echa.europa.eu/hu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
Harmonizált osztályozás és címkézés weboldal:
http://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/harmonised-classification-and-labelling
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