Tlačová správa
Odmietnutie zodpovednosti: Toto je pracovné znenie dokumentu, ktorý bol
pôvodne uverejnený v angličtine. Dokument v pôvodnom znení je k dispozícii
na webovej stránke agentúry ECHA.

ECHA/PR/12/25

Nová verejná konzultácia k návrhu na
harmonizovanú klasifikáciu a označovanie
pesticídu
Agentúra ECHA vyzýva zainteresované strany, aby predložili pripomienky
k novému návrhu na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie (CLH) látky
spirotetramat, pesticídu, ktorý sa vo veľkej miere využíva
v poľnohospodárstve.
Helsinki, 25. septembra 2012 – Verejná konzultácia bude prebiehať 45 dní a skončí sa
9. novembra 2012. Správa o CLH a príslušný webový formulár na predkladanie pripomienok sú
dostupné na webovej stránke agentúry ECHA.
Výbor agentúry ECHA pre hodnotenie rizík (RAC) pri vyhotovení svojho stanoviska k návrhu na
CLH posúdi pripomienky prijaté počas verejnej konzultácie v súlade s článkom 37 ods. 4
nariadenia (ES) č. 1272/2008 (nariadenie CLP). Komisia zohľadní stanovisko výboru RAC pri
rozhodovaní, či prijme návrh na CLH a ak ho prijme, látka sa pridá do zoznamu
harmonizovanej klasifikácie a označovania nebezpečných látok (časť 3 prílohy VI k nariadeniu
CLP).
Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa identifikovali a registrovali prostredníctvom
webového formulára v priebehu verejnej konzultácie o návrhu na CLH. V jednotlivých
prípadoch môže agentúra ECHA kontaktovať tieto strany, aby prediskutovala konkrétne otázky
týkajúce sa harmonizovanej klasifikácie a označovania tejto látky. Agentúra zainteresovaným
stranám dôrazne odporúča, aby sa registrovali na webovej stránke agentúry ECHA aj vtedy, ak
nemajú v úmysle poskytnúť pripomienky v priebehu verejnej konzultácie.
Tabuľka 1. Navrhovaná klasifikácia a označovanie pre harmonizáciu a príklady použití látky.

Názov látky

Spirotetramat (ISO)

EC číslo

-

CAS číslo

Navrhovaná
Príklady použití*
harmonizovaná
klasifikácia
a označovanie
203313-25-1 Senzibilizácia
Insekticíd
pokožky,
podráždenie oka,
reprodukčná
toxicita, nebezpečná
pre vodné prostredie

* Upozorňujeme, že informácie o použitiach nemajú vplyv na klasifikáciu a označovanie, ktoré sú založené výlučne
na vnútorných vlastnostiach látky. Príklady použití sú prevzaté zo správy o CLH.

Ďalšie informácie
Odkaz na konzultáciu:
http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
Webová stránka venovaná harmonizovanej klasifikácii a označovaniu:
http://echa.europa.eu/regulations/clp/harmonised-classification-and-labelling
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