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III OSASTO

VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT
1 LUKU

Varoitusetiketin sisältö
17 artikla

Yleiset säännöt
1.
Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai se
oksella on oltava varoitusetiketti, jossa on mainittava seuraavat tiedot:
a) toimittajan (toimittajien) nimi, osoite ja puhelinnumero;
b) yleiseen kulutukseen tarkoitettujen pakkausten sisältämän aineen tai
seoksen nimellismäärä, jollei sitä ilmoiteta muualla pakkauksessa;
c) 18 artiklassa määritetyt tuotetunnisteet;
d) tarvittaessa varoitusmerkit 19 artiklan mukaisesti;
e) tarvittaessa huomiosanat 20 artiklan mukaisesti;
f) tarvittaessa vaaralausekkeet 21 artiklan mukaisesti;
g) tarvittaessa asianmukaiset turvalausekkeet 22 artiklan mukaisesti;
h) tarvittaessa täydentävät tiedot 25 artiklan mukaisesti.
2.
Varoitusetiketissä on käytettävä sen jäsenvaltion tai niiden jäsen
valtioiden yhtä tai useampaa virallista kieltä, jossa tai joissa aine tai seos
saatetaan markkinoille, paitsi jos kyseinen jäsenvaltio tai kyseiset jäsen
valtiot määräävät toisin.
Toimittajat voivat käyttää varoitusetiketeissään useampia kieliä kuin
jäsenvaltio vaatii, jos kaikilla käytetyillä kielillä annetaan samat tiedot.
18 artikla

Tuotetunnisteet
1.
Varoitusetikettiin on sisällyttävä tiedot, joiden perusteella aine tai
seos voidaan tunnistaa, jäljempänä tuotetunnisteet.
Aineen tai seoksen tunnistamisessa käytettävän termin on oltava sama,
jota käytetään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti
laaditussa käyttöturvallisuustiedotteessa, jäljempänä käyttöturvallisuus
tiedote, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 17 artiklan 2
kohdan soveltamista.
2.

Aineen tuotetunnisteen on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:

a) jos aine sisältyy liitteessä VI olevaan 3 osaan, siinä annettu nimi ja
tunnistenumero;
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b) jos aine ei sisälly liitteessä VI olevaan 3 osaan, mutta sisältyy luo
kitusten ja merkintöjen luetteloon, jälkimmäisessä annettu nimi ja
tunnistenumero;
c) jos aine ei sisälly liitteessä VI olevaan 3 osaan eikä luokitusten ja
merkintöjen luetteloon, CAS:n antama numero, jäljempänä CASnumero, sekä nimi, joka on vahvistettu IUPAC:n nimikkeistössä,
jäljempänä IUPAC-nimikkeistö, taikka CAS-numero ja jokin muu
kansainvälinen kemiallinen nimi tai nimet; tai
d) jos CAS-numeroa ei ole saatavilla, IUPAC-nimikkeistössä vahvis
tettu nimi tai jokin muu kansainvälinen kemiallinen nimi tai nimet.
Jos IUPAC-nimikkeistön mukaisen nimen pituus on yli 100 merkkiä,
voidaan käyttää jotain muuta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä
VI olevassa 2.1.2 jaksossa tarkoitettua nimeä (yleisnimi, kauppanimi,
lyhenne), edellyttäen, että sekä IUPAC-nimikkeistön mukainen nimi
että käytetty muu nimi annetaan 40 artiklan mukaisessa ilmoituksessa.
3.

Seoksen tuotetunnisteen on sisällettävä molemmat seuraavat tiedot:

a) seoksen kauppanimi tai nimitys;
b) seoksen kaikkien sellaisten aineosien tunnistetiedot, jotka vaikuttavat
seoksen luokitukseen välitöntä myrkyllisyyttä, ihosyövyttävyyttä tai
vakavia silmävaurioita, sukusolujen perimän vaurioitumista, syöpää,
vaaraa lisääntymiselle, hengitysteiden tai ihon herkistymistä, elinkoh
taista myrkyllisyyttä tai aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi.
Jos b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa olisi tämän vaatimuksen
vuoksi ilmoitettava useita kemiallisia nimiä, enintään neljä kemiallista
nimeä riittää, paitsi jos vaarojen luonteen ja vakavuuden osoittamiseksi
tarvitaan enemmän kuin neljä nimeä.
Valittujen kemiallisten nimien avulla on voitava tunnistaa aineet, jotka
pääasiassa aiheuttavat ne merkittävät terveysvaarat, joiden perusteella
aine on luokiteltu ja vastaavat vaaralausekkeet valittu.

19 artikla

Varoitusmerkit
1.
Varoitusetiketissä on oltava asianmukaiset varoitusmerkit, joiden
tarkoituksena on välittää nimenomainen tieto kyseessä olevasta vaarasta.
2.
Jollei 33 artiklasta muuta johdu, varoitusmerkkien on täytettävä
liitteessä I olevassa 1.2.1 jaksossa ja liitteessä V säädetyt vaatimukset.
3.
Kutakin luokitusta vastaava varoitusmerkki sisältyy liitteessä I ole
viin taulukoihin, joissa säädetään kutakin vaaraluokkaa varten vaaditta
vista merkinnöistä.
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20 artikla

Huomiosanat
1.
Varoitusetiketissä on oltava vaarallisen aineen tai seoksen luoki
tuksen mukainen asiaankuuluva huomiosana.
2.
Kutakin luokitusta vastaava huomiosana sisältyy liitteessä I olevan
25 osan taulukoihin, joissa säädetään kutakin vaaraluokkaa varten vaa
dittavien merkintöjen osista.
3.
Jos varoitusetiketissä käytetään huomiosanaa Vaara, sanaa Va
roitus ei tule käyttää.
21 artikla

Vaaralausekkeet
1.
Varoitusetiketissä on oltava vaarallisen aineen tai seoksen luoki
tuksen mukaiset asiaankuuluvat vaaralausekkeet.
2.
Kutakin luokitusta vastaavat vaaralausekkeet sisältyvät liitteessä I
olevan 25 osan taulukoihin, joissa säädetään kutakin vaaraluokkaa
varten vaadittavista merkinnöistä.
3.
Jos aine sisältyy liitteessä VI olevaan 3 osaan, varoitusetiketissä on
käytettävä vaaralausekkeita, jotka ovat asiaankuuluvia kunkin kyseisessä
osassa olevan nimikkeen kattaman luokituksen kannalta, sekä 2 koh
dassa tarkoitettuja vaaralausekkeita sellaisten mahdollisten muiden luo
kitusten osalta, joita kyseinen nimike ei kata.
4.

Vaaralausekkeissa käytetään liitteen III mukaista sanamuotoa.
22 artikla

Turvalausekkeet
1.

Varoitusetiketissä on oltava asianmukaiset turvalausekkeet.

2.
Turvalausekkeet valitaan niistä, jotka on lueteltu liitteessä I olevan
25 osan taulukoissa, joissa säädetään merkinnöistä kutakin vaaraluok
kaa varten.
3.
Turvalausekkeet on valittava liitteessä IV olevassa 1 osassa sää
dettyjen kriteerien mukaisesti ottaen huomioon vaaralausekkeet ja ai
neen tai seoksen aiotut tai tunnistetut käytöt.
4.
Turvalausekkeissa käytetään liitteessä IV olevan 2 osan mukaista
sanamuotoa.
23 artikla

Erityistapauksia koskevat poikkeukset merkintävaatimuksista
Liitteessä I olevan 1.3 jakson erityssäännöksiä sovelletaan seuraaviin:
a) kuljetettavat kaasupullot;
b) propaanille, butaanille tai nestekaasulle tarkoitetut kaasusäiliöt;
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c) aerosolit ja säiliöt, joihin on asennettu sinetöity spraysuutin ja jotka
sisältävät aspiraatiovaaraa aiheuttaviksi luokiteltuja aineita tai seok
sia;
d) massiivisessa muodossa olevat metallit, lejeeringit, polymeerejä
sisältävät seokset ja elastomeerejä sisältävät seokset;
e) liitteessä I olevassa 2.1 jaksossa tarkoitetut räjähteet, jotka saatetaan
markkinoille räjäytys- tai pyroteknisiin tarkoituksiin;

M4

f) aineet tai seokset, jotka on luokiteltu metalleja syövyttäviksi mutta ei
ihoa ja/tai silmiä syövyttäviksi.

B
24 artikla

Vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttämistä koskeva pyyntö
1.
Seokseen sisältyvän aineen valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyt
täjä voi esittää kemikaalivirastolle pyynnön saada käyttää vaihtoehtoista
kemiallista nimeä, joka viittaa tähän seokseen sisältyvään aineeseen joko
nimellä, josta käyvät ilmi tärkeimmät funktionaaliset kemialliset ryhmät,
tai vaihtoehtoisella nimityksellä, jos aine täyttää liitteessä I olevassa 1
osassa säädetyt kriteerit ja jos hän voi osoittaa, että kyseisen aineen
kemiallisen koostumuksen ilmoittaminen varoitusetiketissä tai käyttötur
vallisuustiedotteessa vaarantaa hänen liikesalaisuutensa ja erityisesti
teollis- ja tekijänoikeutensa.
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut pyynnöt on tehtävä asetuk
sen (EY) N:o 1907/2006 111 artiklassa tarkoitetussa muodossa, ja niihin
on liitettävä maksu.
Komissio määrittää maksun suuruuden tämän asetuksen 54 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
Pk-yrityksille vahvistetaan alennettu maksu.
3.
Kemikaalivirasto voi vaatia pyynnön esittävältä valmistajalta, maa
hantuojalta tai jatkokäyttäjältä lisätietoja, jos niitä tarvitaan päätöksen
tekemiseksi. Jos kemikaalivirasto ei kuuden viikon kuluessa pyynnön
esittämisestä tai pyydettyjen lisätietojen vastaanottamisesta vastusta
pyyntöä, pyydetyn nimen käyttö katsotaan sallituksi.
4.
Jos kemikaalivirasto ei hyväksy pyyntöä, sovelletaan asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 118 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja käytännön
järjestelyjä.
5.
Kemikaalivirasto ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille 3 tai 4
kohdan mukaisesta pyynnön tuloksesta ja antaa niille valmistajan, maa
hantuojan tai jatkokäyttäjän toimittamat tiedot.
6.
Jos uudet tiedot osoittavat, että käytetty vaihtoehtoinen kemialli
nen nimi ei tarjoa riittävästi tietoja työpaikoilla tarvittavia terveydensuo
jelu- ja turvallisuustoimenpiteitä varten ja sen varmistamiseksi, että
seosten käsittelyyn liittyviä riskejä voidaan hallita, kemikaalivirasto tar
kastelee uudelleen kyseisen vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttöä
koskevaa päätöstään. Kemikaalivirasto voi peruuttaa päätöksensä tai
muuttaa sitä päätöksellä, jossa täsmennetään, mitä vaihtoehtoista kemi
allista nimeä saa käyttää. Jos kemikaalivirasto peruuttaa päätöksensä tai
muuttaa sitä, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 118 artiklan 3
kohdassa tarkoitettuja käytännön järjestelyjä.
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7.
Jos vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttö on sallittu, mutta se
okseen sisältyvän aineen, josta vaihtoehtoista nimeä käytetään, luokitus
ei enää täytä liitteessä I olevassa 1.4.1 jaksossa säädettyjä kriteereitä,
kyseisen seokseen sisältyvän aineen toimittajan on käytettävä varoituse
tiketissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa aineen 18 artiklan mukaista
tuotetunnistetta eikä vaihtoehtoista kemiallista nimeä.
8.
Valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä voi käyttää varoituseti
ketissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa internetissä julkistettavaa nimeä
sellaisenaan tai seoksessa olevista aineista, joiden osalta kemikaalivi
rasto on hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a koh
dan xi alakohdan mukaiset perustelut, jotka koskevat kyseisen asetuksen
119 artiklan 2 kohdan f tai g alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Niiden
seokseen sisältyvien aineiden osalta, joihin kyseisen asetuksen 119 artik
lan 2 kohdan f tai g alakohtaa ei enää sovelleta, valmistaja, maahantuoja
tai jatkokäyttäjä voi esittää kemikaalivirastolle pyynnön saada käyttää
vaihtoehtoista kemiallista nimeä siten kuin tämän artiklan 1 kohdassa
säädetään.
9.
Jos seoksen toimittaja on ennen 1 päivää kesäkuuta 2015 osoitta
nut direktiivin 1999/45/EY 15 artiklan mukaisesti, että seokseen sisäl
tyvän aineen kemiallisen koostumuksen ilmoittaminen vaarantaa hänen
liikesalaisuutensa, hän voi tämän asetuksen soveltamiseksi edelleen
käyttää kyseistä hyväksyttyä vaihtoehtoista nimeä.
25 artikla

Varoitusetiketissä annettavat täydentävät tiedot
1.
Varoitusetiketin täydentävien tietojen osioon on sisällyttävä tietyt
lausekkeet silloin, kun vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella on
liitteessä II olevassa 1.1 ja 1.2 jaksossa tarkoitettuja fysikaalisia tai
terveyteen vaikuttavia ominaisuuksia.
Lausekkeissa on käytettävä liitteessä II olevassa 1.1 ja 1.2 kohdassa
sekä liitteessä III olevan 2 osan mukaista sanamuotoa.
Jos aine sisältyy liitteessä VI olevaan 3 osaan, kaikkien aineelle siinä
annettujen täydentävien vaaralausekkeiden on sisällyttävä varoitusetike
tin täydentäviin tietoihin.
2.
Varoitusetiketin täydentävien tietojen osioon on sisällyttävä asi
aankuuluva lauseke silloin, kun vaaralliseksi luokiteltu aine tai seos
kuuluu direktiivin 91/414/ETY soveltamisalaan.
Lausekkeissa on käytettävä tämän asetuksen liitteessä II olevassa 4
osassa sekä liitteessä III olevan 3 osan mukaista sanamuotoa.
3.
Toimittaja voi liittää varoitusetiketin täydentävien tietojen osioon
muita kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä tietoja, jos ne eivät
vaikeuta 17 artiklan 1 kohdan ag alakohdassa tarkoitettujen merkintö
jen tunnistamista, jos niissä annetaan tarkempia lisätietoja ja jos ne eivät
ole ristiriidassa kyseisten merkintöjen kanssa tai kyseenalaista niiden
paikkansapitävyyttä.
4.
Sellaisia ilmaisuja kuin myrkytön, vaaraton, ympäristöystä
vällinen tai ekologinen tai muita lausekkeita, jotka antavat ymmärtää,
että aine tai seos ei ole vaarallinen, tai mitä tahansa muita kyseisen
aineen tai seoksen luokituksen kanssa ristiriitaisia lausekkeita ei saa
esiintyä minkään aineen tai seoksen varoitusetiketissä tai pakkauksessa.
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6.
Kun seos sisältää mitä tahansa vaaralliseksi luokiteltua ainetta, se
on merkittävä liitteessä II olevan 2 osan mukaisesti.
Lausekkeissa on käytettävä liitteessä III olevan 3 osan mukaista sana
muotoa, ja ne on sijoitettava varoitusetiketin täydentävien tietojen osi
oon.
Varoitusetiketissä on oltava myös 18 artiklassa tarkoitettu tuotetunniste
ja kyseisen seoksen toimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero.
26 artikla

Varoitusmerkkejä koskevat ensisijaisuusperiaatteet
1.
Jos aineen tai seoksen luokitus johtaisi varoitusetiketissä useam
paan kuin yhteen varoitusmerkkiin, sovelletaan seuraavia ensisijaisuus
sääntöjä tarvittavien varoitusmerkkien määrän rajoittamiseksi:
a) jos on käytettävä varoitusmerkkiä GHS01, varoitusmerkkien
GHS02 ja GHS03 käyttö on vapaaehtoista, paitsi silloin, kun
useampi kuin yksi näistä varoitusmerkeistä on pakollinen;
b) jos on käytettävä varoitusmerkkiä GHS06, ei tule käyttää varoitus
merkkiä GHS07;
c) jos on käytettävä varoitusmerkkiä GHS05, ei tule käyttää ihoärsy
tystä tai silmä-ärsytystä osoittavaa varoitusmerkkiä GHS07;
d) jos on käytettävä hengitysteiden herkistymistä osoittavaa varoitus
merkkiä GHS08, ei tule käyttää ihon herkistymistä tai iho- ja
silmä-ärsytystä osoittavaa varoitusmerkkiä GHS07;
M2
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e) jos on käytettävä varoitusmerkkiä GHS02 tai GHS06, varoitus
merkin GHS04 käyttö on vapaaehtoista.
2.
Jos aineen tai seoksen luokitus johtaisi saman vaaraluokan osalta
useampaan kuin yhteen varoitusmerkkiin, varoitusetiketissä on oltava
kunkin kyseisen vaaraluokan vakavinta vaarakategoriaa vastaava varoi
tusmerkki.
Niiden aineiden osalta, jotka sisältyvät liitteessä VI olevaan 3 osaan ja
joita koskee myös II osaston mukainen luokitus, varoitusetiketissä on
oltava kunkin asiaankuuluvan vaaraluokan vakavinta vaarakategoriaa
vastaava varoitusmerkki.
27 artikla

Vaaralausekkeita koskevat ensisijaisuusperiaatteet
Jos aine tai seos on luokiteltu useaan vaaraluokkaan tai vaaraluokan
jaotteluun, varoitusetikettiin on sisällyttävä kaikki luokituksesta johtuvat
vaaralausekkeet, jollei niistä aiheudu ilmeistä toistoa tai päällekkäisyyt
tä.
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28 artikla

Turvalausekkeita koskevat ensisijaisuusperiaatteet
1.
Jos valituista turvalausekkeista aiheutuu selvää päällekkäisyyttä tai
ne ovat tarpeettomia kyseisen aineen, seoksen tai pakkauksen osalta,
voidaan tällaiset lausekkeet jättää pois varoitusetiketistä.
2.
Yleiseen kulutukseen toimitettavien aineiden ja seosten varoituse
tiketissä on tarvittaessa oltava yksi aineen tai seoksen hävittämistä sekä
sen pakkauksen hävittämistä koskeva turvalauseke, paitsi jos sitä ei
vaadita tämän asetuksen 22 artiklan nojalla.
Missään muissa tapauksissa hävittämistä koskevaa turvalauseketta ei
vaadita, kun on selvää, että aineen, seoksen tai pakkauksen hävittämi
sestä ei aiheudu vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.
3.
Varoitusetiketissä saa olla enintään kuusi turvalauseketta, paitsi
milloin vaaran luonteen ja vakavuuden osoittamiseksi on käytettävä
useampia lausekkeita.
29 artikla

Merkintä- ja pakkausvaatimuksia koskevat poikkeukset
1.
Kun aineen tai seoksen pakkaus on joko muodoltaan sellainen tai
kooltaan niin pieni, että on mahdotonta täyttää 31 artiklan mukaiset
varoitusetikettiä koskevat vaatimukset sen jäsenvaltion kielillä, jossa
aine tai seos saatetaan markkinoille, 17 artiklan 2 kohdan ensimmäisen
alakohdan mukaiset merkinnät ilmoitetaan liitteessä I olevan 1.5.1 jak
son mukaisesti.
2.
Jos kaikkia varoitusetiketissä annettavia tietoja ei voida ilmoittaa 1
kohdassa tarkoitetulla tavalla, tiedot voidaan rajata liitteessä I olevan
1.5.2 kohdan mukaisesti.
3.
Kun liitteessä II olevassa 5 osassa tarkoitettu aine tai seos toimi
tetaan yleiseen kulutukseen ilman pakkausta, sen mukana on oltava
kopio 17 artiklan mukaisista merkinnöistä.
4.
Tietyt ympäristölle vaarallisiksi luokitellut seokset voidaan 53 ar
tiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vapauttaa tietyistä ympäris
tömerkintöjä koskevista säännöksistä tai päättää erityisistä ympäristö
merkintöihin liittyvistä säännöksistä, jos voidaan osoittaa ympäristövai
kutusten vähentyvän. Kyseiset vapautukset tai erityiset säännökset mää
ritellään liitteessä II olevassa 2 osassa.
5.
Komissio voi pyytää kemikaalivirastoa valmistelemaan ja esittä
mään sille lisäehdotuksia vapautuksiksi merkintä- ja pakkausvaatimuk
sista.
30 artikla

Varoitusetiketissä annettavien tietojen ajan tasalle saattaminen
1.
Toimittajan on varmistettava, että varoitusetiketit saatetaan ajan
tasalle ilman aiheetonta viivytystä, kun kyseisen aineen tai seoksen
luokitusta ja merkintöjä on muutettu, jos uusi vaara on vakavampi tai
jos 25 artiklan nojalla vaaditaan uusia täydentäviä merkintöjä, kun ote
taan huomioon muutoksen luonne ihmisen terveyden ja ympäristön suo
jelun kannalta. Toimittajien on tehtävä yhteistyötä 4 artiklan 9 kohdan
mukaisesti toteuttaakseen merkintöjen muutoksen ilman aiheetonta vii
vytystä.
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2.
Jos merkintöihin on tehtävä muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja
muutoksia, toimittajan on varmistettava, että varoitusetiketit saatetaan
ajan tasalle 18 kuukauden kuluessa.
3.
Direktiivin 91/414/ETY tai direktiivin 98/8/EY soveltamisalaan
kuuluvan aineen tai seoksen toimittajan on saatettava varoitusetiketti
ajan tasalle mainittujen direktiivien mukaisesti.
2 LUKU

Varoitusetikettien käyttö
31 artikla

Varoitusetikettien käyttöä koskevat yleiset säännöt
1.
Varoitusetiketit on kiinnitettävä pitävästi ainetta tai seosta välittö
mästi sisältävän pakkauksen yhdelle tai useammalle pinnalle, ja niiden
on oltava luettavissa vaakatasossa pakkauksen ollessa normaaliasennos
sa.
2.
Varoitusetiketin värin ja ulkoasun on oltava sellainen, että varoi
tusmerkki erottuu selvästi.
3.
Edellä 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut merkinnät on tehtävä
selvästi ja pysyvästi. Niiden on erotuttava selvästi taustasta ja oltava
kokonsa ja tekstitiheytensä puolesta helposti luettavissa.
4.
Varoitusmerkin muodon, värin ja koon sekä varoitusetiketin mit
tojen on oltava liitteessä I olevan 1.2.1 jakson mukaiset.
5.
Varoitusetikettiä ei edellytetä, jos 17 artiklan 1 kohdassa tarkoite
tut merkinnät tehdään selkeästi suoraan pakkaukseen. Siinä tapauksessa
tässä luvussa säädettyjä varoitusetikettiin sovellettavia vaatimuksia so
velletaan suoraan pakkauksessa annettaviin tietoihin.
32 artikla

Tietojen sijoittaminen varoitusetikettiin
1.
Varoitusmerkit, huomiosana, vaaralausekkeet ja turvalausekkeet on
sijoitettava varoitusetiketissä lähelle toisiaan.
2.
Toimittaja voi päättää vaaralausekkeiden järjestyksestä varoituseti
ketissä. Kuitenkin kaikki vaaralausekkeet on varoitusetiketissä ryhmitel
tävä kielen mukaan, jollei 4 kohdasta muuta johdu.
Toimittaja voi päättää turvalausekkeiden järjestyksestä varoitusetiketissä.
Kuitenkin kaikki turvalausekkeet on varoitusetiketissä ryhmiteltävä kie
len mukaan, jollei 4 kohdasta muuta johdu.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetut vaaralausekkeiden ryhmät ja turva
lausekkeiden ryhmät on sijoitettava varoitusetiketissä lähelle toisiaan
kielen mukaan.
4.
Täydentävät tiedot on sijoitettava 25 artiklassa tarkoitettuun varoi
tusetiketin täydentävien tietojen osioon ja lähelle muita 17 artiklan 1
kohdan ag alakohdassa täsmennettyjä merkintöjä.
5.
Värejä voidaan erityisten merkintävaatimusten noudattamiseksi
käyttää varoitusmerkkien lisäksi myös varoitusetiketin muissa osissa.
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6.
Muissa yhteisön säädöksissä säädetyistä vaatimuksista johtuvat
merkinnät on sijoitettava 25 artiklassa tarkoitettuun varoitusetiketin täy
dentävien tietojen osioon.

33 artikla

Ulkopakkausten, sisäpakkausten ja yksittäispakkausten merkintöjä
koskevat erityissäännöt
1.
Kun pakkauksessa on ulko- ja sisäpakkaus ja mikä tahansa väli
pakkaus, ja ulkopakkaus täyttää vaarallisten tavaroiden kuljetusta kos
kevien sääntöjen mukaiset merkintöjä koskevat säännökset, sisäpak
kaukseen ja välipakkaukseen on tehtävä tämän asetuksen mukaiset mer
kinnät. Myös ulkopakkaukseen voidaan tehdä tämän asetuksen mukaiset
merkinnät. Kun tämän asetuksen mukainen varoitusmerkki tai varoitus
merkit liittyvät samaan vaaraan kuin vaarallisten aineiden kuljetusta
koskevissa säännöissä, tämän asetuksen mukaisen varoitusmerkin tai
varoitusmerkkien ei tarvitse esiintyä ulkopakkauksessa.

2.
Kun pakkauksen ulkopakkauksen ei edellytetä täyttävän vaarallis
ten aineiden kuljetusta koskevien sääntöjen mukaisia merkintää koskevia
säännöksiä, sekä ulko- että sisäpakkaukseen ja myös mahdolliseen vä
lipakkaukseen on tehtävä tämän asetuksen mukaiset merkinnät. Jos kui
tenkin ulkopakkaus on sellainen, että sisä- tai välipakkauksen merkinnät
näkyvät selvästi, ulkopakkaukseen ei tarvitse tehdä merkintöjä.

3.
Yksittäispakkaukset, jotka täyttävät vaarallisten aineiden kuljetusta
koskevien sääntöjen mukaiset merkintöjä koskevat säännökset, merki
tään sekä tämän asetuksen että vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien
sääntöjen mukaisesti. Kun tämän asetuksen mukainen varoitusmerkki tai
varoitusmerkit liittyvät samaan vaaraan kuin vaarallisten aineiden kulje
tusta koskevissa säännöissä, tämän asetuksen mukaisen varoitusmerkin
tai varoitusmerkkien ei tarvitse esiintyä.

Kertomus

kemikaalien
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turvallista
tiedottamisesta

käyttöä

koskevasta

1.
Viimeistään 20 päivänä tammikuuta 2012 kemikaalivirasto tekee
tutkimuksen, joka koskee tietojen antamista yleisölle aineiden ja seosten
turvallisesta käytöstä sekä mahdollista lisätietojen tarvetta varoitusetike
teissä. Tutkimusta tehtäessä kuullaan toimivaltaisia viranomaisia ja si
dosryhmiä ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan asiaan liittyviä
parhaita käytäntöjä.

2.
Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen perusteella
laatimansa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja, mikäli
se on tarpeen, esittää säädösehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän osaston merkintöjä koskevia
säännöksiä.

