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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1297/2014

23.4.2015

2015/EES/23/65

frá 5. desember 2014
um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og
pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum á sviði tækni og vísinda (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu
og pökkun efna og blandna, um breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á
reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (1), einkum 1. mgr. 53. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Með reglugerð (EB) nr. 1272/2008 eru samræmdar viðmiðanir um flokkun og reglur um merkingu og pökkun
hættulegra efna og blandna. Samkvæmt henni er birgjum gert skylt að merkja og pakka efnum og blöndum, sem eru
flokkuð sem hættuleg, í samræmi við þá reglugerð áður en þau eru sett á markað. Þar er kveðið á um reglur til að
forðast að neytendur, einkum smábörn, verði af slysni fyrir váhrifum og eitrun af völdum hættulegra íðefna sem eru
seld almenningi.

2)

Fljótandi þvottaefni fyrir neytendur í uppleysanlegum, einnota umbúðum eru sett á markað í aðildarríkjunum og
markaðshlutdeild þessarar vöru fer vaxandi í Sambandinu. Gildandi ákvæði um uppleysanlegar umbúðir, sem
innihalda hættuleg íðefni fyrir eina notkun, veita ekki nægilega vernd. Því er þörf á samræmdri og skilvirkari nálgun
til að tryggja betri vernd fyrir almenning og þá einkum smábörn og aðra viðkvæma hópa en viðhalda um leið frjálsu
flæði efnavara í uppleysanlegum umbúðum.

3)

Eitrunarmiðstöðvar í nokkrum aðildarríkjum hafa greint frá umtalsverðum fjölda alvarlegra tilvika eitrunar og
augnskaða, þar sem ungbörn eiga í hlut, vegna fljótandi þvottaefnis fyrir neytendur í uppleysanlegum, einnota
umbúðum og hærri slysatíðni samanborið við þvottaefni fyrir neytendur í annars konar umbúðum.

4)

Þrátt fyrir að upplýsingaherferðir í sumum aðildarríkjum hafi haft í för með sér einhver jákvæð áhrif er nauðsynlegt
að minnka aðdráttaaflið gagnvart smábörnum og vernda þau með því að gera þessa vörutegund síður sýnilega með
því að nota ógagnsæjar ytri umbúðir, með því að setja óbeitarefni (s.s. beiskt bragðefni) í uppleysanlegu umbúðirnar
sem vekja umsvifalaust viðbjóð þegar þær komast í snertingu við munn og með því að torvelda aðgang að þessari
vörutegund. Merkimiði á ytri umbúðum um fljótandi þvottaefni fyrir neytendur í uppleysanlegum, einnota umbúðum
ætti að innihalda vel sýnilegar viðbótarupplýsingar.

5)

Í því skyni að bregðast skjótt við alvarlegum afleiðingum atvika, sem tengjast þessum vörum, en taka jafnframt tillit
til nauðsynlegs lágmarkstíma sem rekstraraðilar þurfa til að aðlagast nýju reglunum, ætti að kveða á um viðeigandi
umbreytingartímabil.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 350, 6.12.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2015 frá 20. mars 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1.
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6)

Heimilt er að grípa til flýtimeðferðar skv. 4. mgr. 54. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008.

7)

Framkvæmdar verða frekari rannsóknir á viðkomandi atvikum án ótilhlýðilegra tafa og frekari ráðstafanir verða
teknar til athugunar, þ.m.t. rýmkun á gildissviði reglnanna svo þær taki til annarra neysluvara í uppleysanlegum
umbúðum og endurskoðun á fyrirhuguðum reglum.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.
133. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (2).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir:
1) Í öðrum undirlið 2. mgr. 35. gr. bætist eftirfarandi setning við:
„Ef fljótandi þvottaefni fyrir neytendur, eins og skilgreint er í 1. mgr. a í 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (*) (EB) nr. 648/2004, er í uppleysanlegum, einnota umbúðum gilda viðbótarkröfurnar í lið 3.3. í II. viðauka.
______________
(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2004 frá 31. mars 2004 um þvotta og hreinsiefni (Stjtíð. ESB L 104, 8.4.2004, bls. 1).“

2) Ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
1. Þrátt fyrir aðra málsgrein 3. gr. er þess ekki krafist að efni sem falla undir 1. gr., sem eru flokkuð, merkt og þeim
pakkað í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og sett á markað fyrir 1. júní 2015, séu merkt aftur og þeim umpakkað
í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eins og henni er breytt með þessari reglugerð, fyrr en 31. desember 2015.
2. Þrátt fyrir aðra málsgrein 3. gr. er þess ekki krafist að blöndur sem falla undir 1. gr., sem eru flokkaðar, merktar og
þeim pakkað í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB (3) eða reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og settar
á markað fyrir 1. júní 2015, séu merktar aftur og þeim umpakkað í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eins og
henni er breytt með þessari reglugerð, fyrr en 31. desember 2015.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 1. júní 2015.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 5. desember 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

___________

(2)

(3)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar
efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar
91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB frá 31. maí 1999 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um
flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efnablandna (Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, bls. 1).
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VIÐAUKI
Í 3. hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 bætist við eftirfarandi liður 3.3:

„3.3 Fljótandi þvottaefni fyrir neytendur í uppleysanlegum, einnota umbúðum
Ef fljótandi þvottaefni fyrir neytendur í skömmtum fyrir eina notkun er í uppleysanlegum umbúðum gilda
eftirfarandi viðbótarákvæði:
3.3.1. Fljótandi þvottaefni fyrir neytendur, sem er í uppleysanlegum, einnota umbúðum, skal pakkað í ytri umbúðir.
Ytri umbúðirnar skulu uppfylla kröfurnar í lið 3.3.2 og uppleysanlegu umbúðirnar skulu uppfylla kröfurnar
í lið. 3.3.3.
3.3.2. Ytri umbúðirnar skulu:
i.

vera ógagnsæjar eða dökkar til að koma í veg fyrir að það sjáist í vöruna eða staka skammta,

ii. með fyrirvara um 3. mgr. 32. gr., vera merktar með varnaðarsetningunni P102, „Geymist þar sem börn
ná ekki til“, á sýnilegum stað og með sniði sem dregur að sér athygli,
iii. vera auðveldlega endurlokanleg, sjálfstandandi ílát,
iv. með fyrirvara um kröfurnar í lið 3.1, útbúnar með lokun sem:
a) hamlar því að smábörn geti opnað umbúðirnar, á þann hátt að nota þurfi báðar hendur á samræmdan
hátt með styrk sem gerir smábörnum erfitt fyrir að opna þær,
b) viðheldur hlutverki sínu við þau skilyrði að vera opnuð og lokað ítrekað á öllum endingartíma ytri
umbúðanna.
3.3.3. Uppleysanlegu umbúðirnar skulu:
i.

innihalda óbeitarefni af styrkleika sem er öruggur og kallar fram óbragð í munni á innan við 6 sekúndum,
komist varan í munn fyrir slysni,

ii. halda vökvainnihaldinu í sér í a.m.k. 30 sekúndur þegar uppleysanlegu umbúðirnar eru settar í vatn við
20 °C,
iii. standast vélrænan þrýsting, sem nemur a.m.k. 300 N, við eðlileg prófunarskilyrði.“

_______________
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