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Nieuwe openbare raadpleging over een CLHvoorstel voor een pesticide
ECHA nodigt belanghebbenden uit opmerkingen in te dienen over een nieuw
voorstel voor geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) voor
spirotetramat, een veelgebruikte pesticide in de landbouw.
Helsinki, 25 september 2012 - De termijn van 45 dagen voor de openbare raadpleging
eindigt op 9 november 2012. Het CLH-rapport en het specifieke webformulier voor het
inzenden van opmerkingen zijn te vinden op de ECHA-website.
Het Comité risicobeoordeling (RAC) van ECHA zal de tijdens de openbare raadpleging
ontvangen opmerkingen in aanmerking nemen in zijn advies over het CLH-voorstel,
overeenkomstig artikel 37, lid 4, van Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening). De
Commissie houdt bij haar besluit over het CLH-voorstel rekening met het advies van het RAC.
Als dit voorstel wordt aanvaard, wordt de stof toegevoegd aan de lijst van geharmoniseerde
indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen (deel 3 van bijlage VI van de CLP-verordening).
Belanghebbenden worden uitgenodigd om zich tijdens de openbare raadpleging over het CLHvoorstel middels een specifiek webformulier te identificeren en te registreren. Per geval wordt
bezien of het nodig is dat ECHA contact met hen opneemt om specifieke kwesties in verband
met de CLH van de stof te bespreken. Het Agentschap dringt er met klem op aan dat
belanghebbenden zich op de ECHA-website registreren, ook al hebben zij niet het voornemen
om tijdens de openbare raadpleging opmerkingen in te dienen.
Tabel 1. De voorgestelde indeling en etikettering voor harmonisatie en voorbeelden van toepassingen van de stoffen.

Stofnaam

Spirotetramat (ISO)

EG-nummer CAS-nummer

-

Voorgestelde
Voorbeelden van
geharmoniseerde
toepassingen*
indeling en
etikettering
203313-25-1 Huidsensibilisering, Insecticide
oogirritatie, giftig
voor de
voortplanting,
gevaarlijk voor het
aquatische milieu

* Informatie over toepassingen heeft geen invloed op de indeling en etikettering, die uitsluitend gebaseerd is op de
intrinsieke eigenschappen van een stof. Voorbeelden van toepassingen worden overgenomen uit het CLH-rapport.

Meer informatie
Link naar de raadpleging:
http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
Webpagina over geharmoniseerde indeling en etikettering:
http://echa.europa.eu/regulations/clp/harmonised-classification-and-labelling
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