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Jauna sabiedriskā apspriešana par
priekšlikumu pesticīda klasifikācijas un
marķējumu saskaņošanai (CLH)
ECHA aicina ieinteresētās personas sniegt komentārus par jaunu
priekšlikumu klasifikācijas un marķējumu saskaņošanai (CLH) par
spirotetramatu, kas ir lauksaimniecībā plaši izmantots pesticīds.
Helsinki, 2012. gada 25. septembrī - Sabiedriskā apspriešana notiks 45 dienas un beigsies
2012. gada 9. novembrī. CLH ziņojums un īpaši šim nolūkam paredzēta tīmekļa veidlapa
komentāru ievietošanai ir pieejama ECHA tīmekļa vietnē.
Izstrādājot atzinumu par CLH priekšlikumu, ECHA Riska novērtēšanas komiteja (RAC) izskatīs
sabiedriskajā apspriešanā saņemtos komentārus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP
regula) 37. panta 4. punktam. Komisija ņem vērā RAC atzinumu, kad tā pieņem lēmumu, vai
priekšlikums par klasifikācijas un marķējumu saskaņošanu tiek pieņemts, un tādā gadījumā
viela tiek iekļauta to bīstamo vielu sarakstā, kurām noteikta klasifikācijas un marķējumu
saskaņošana (CLP regulas VI pielikuma 3. daļa).
Ieinteresētās personas ir aicinātas CLH priekšlikuma sabiedriskās apspriešanas laikā norādīt
savu identitāti un reģistrēties, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzēto tīmekļa veidlapu.
Atsevišķos gadījumos ECHA var būt nepieciešams ar tām sazināties, lai apspriestu specifiskus
ar vielas CLH saistītus jautājumus. Aģentūra noteikti aicina ieinteresētās personas reģistrēties
ECHA tīmekļa vietnē, lai arī tās neplāno iesniegt komentārus sabiedriskās apspriešanas laikā.
1. tabula Ierosinātā saskaņotā klasifikācija un marķējums un vielas lietošanas veidu piemēri

Vielas nosaukums
Spirotetramats (ISO)

EK numurs
-

CAS numurs Ierosinātā saskaņotā Lietošanas veidu
klasifikācija un
piemēri*
marķējums
203313-25-1 Ādas sensibilizācija, Insekticīds
acu kairinājums,
toksisks
reproduktīvajai
funkcijai, bīstams
ūdens videi

*Jāievēro, ka informācija par lietošanas veidiem neietekmē klasifikāciju un marķējumu, kas balstītās tikai uz vielas
būtiskajām īpašībām. Lietošanas veidu piemēri ir ņemti no CLH ziņojuma.

Papildu informācija
Saite uz apspriešanu:
http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
Saskaņotās klasifikācijas un marķējumu tīmekļa vietne:
http://echa.europa.eu/regulations/clp/harmonised-classification-and-labelling
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