RO

13.11.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 379/1

II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1676 AL COMISIEI
din 31 august 2020
de modificare a articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, în ceea ce
privește vopselele personalizate
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor
67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1), în special articolul 53
alineatul (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/542 al Comisiei (2) pentru a adăuga
anumite cerințe în scopul transmiterii de informații referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea și
pentru a include un „identificator unic de formulă” (UFI) în informațiile suplimentare furnizate pe eticheta unui
amestec periculos. Importatorii și utilizatorii din aval trebuie să înceapă să se conformeze cerințelor în etape,
conform unei serii de date calendaristice de conformitate, în funcție de utilizarea pentru care un amestec este
introdus pe piață.

(2)

Sectorul vopselelor a ridicat o preocupare specifică în ceea ce privește funcționalitatea cerințelor referitoare la
răspunsul în situații de urgență privind sănătatea în cazul vopselelor formulate în cantități limitate și personalizate
pentru un consumator individual sau utilizator profesionist la punctul de vânzare. Pentru a satisface cererea
clienților pentru anumite nuanțe de vopsea foarte specifice, formulatorii pot primi cereri de formulare și de livrare
pentru un număr aproape nelimitat de compoziții diferite. Prin urmare, conformitatea cu cerințele referitoare la
răspunsul în situații de urgență privind sănătatea le-ar solicita formulatorilor fie să transmită informații și să creeze
în prealabil UFI pentru un număr extrem de mare de vopsele pentru toate combinațiile posibile de culori, multe
dintre acestea nefiind niciodată furnizate în realitate, fie să amâne fiecare furnizare la punctul de vânzare până când
informațiile ar fi fost transmise și UFI create. Oricare dintre aceste abordări ar impune o sarcină disproporționată
asupra industriei vopselelor personalizate.

(3)

Pentru a evita o sarcină administrativă disproporționată, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, în ceea ce
privește vopselele personalizate, cerințele urmează să fie modificate prin Regulamentul delegat (UE) 2020/1677 al
Comisiei (3) pentru a prevedea posibilitatea de a excepta vopselele personalizate de la obligațiile de notificare din
anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și de la obligația de a crea UFI prevăzută în anexa menționată. Cu

(1) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.
(2) Regulamentul (UE) 2017/542 al Comisiei din 22 martie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului
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(3) Regulamentul delegat (UE) 2020/1677 al Comisiei din 31 august 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor în vederea
îmbunătățirii funcționalității cerințelor privind informațiile referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea (a se vedea
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toate acestea, pentru a permite centrelor de informare toxicologică să formuleze un răspuns adecvat în situații de
urgență privind sănătatea, amestecurile individuale conținute în vopselele personalizate trebuie să facă obiectul
tuturor cerințelor din anexa VIII.
(4)

Ținând cont de cele de mai sus, este necesar să se modifice articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru
a se stabili o regulă referitoare la vopselele personalizate pentru care nu au fost notificate informații și nu au fost
create UFI corespunzătoare, care să impună ca UFI-urile pentru toate amestecurile conținute în vopseaua
personalizată să fie indicate pe eticheta vopselei personalizate. În plus, dacă concentrația unui amestec cu un UFI
conținut de vopseaua personalizată depășește 5 %, concentrația trebuie să fie inclusă în informațiile suplimentare
indicate pe eticheta vopselei personalizate, deoarece este mai probabil ca amestecurile cu o astfel de concentrație din
vopselele personalizate să fie mai relevante pentru răspunsurile în situații de urgență privind sănătatea.

(5)

Ținând cont de faptul că se apropie data de conformitate a amestecurilor pentru utilizare de către consumatori și
profesioniști de 1 ianuarie 2021, prevăzută în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, precum și faptul că
prezentul regulament permite tuturor sectoarelor să fie în conformitate cu anexa menționată, prezentul regulament
trebuie să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
La articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se adaugă următorul alineat:
„(8)
În cazul unei vopsele personalizate pentru care nu au fost trimise informații în conformitate cu anexa VIII și
pentru care nu a fost creat un identificator unic de formulă, identificatorii unici de formulă ai tuturor amestecurilor
conținute în vopseaua personalizată într-o concentrație de peste 0,1 % și care fac obiectul notificării în temeiul
articolului 45 trebuie să fie incluși în informațiile suplimentare de pe eticheta vopselei personalizate, în același loc și
enumerați în ordinea descrescătoare a concentrației amestecurilor în vopseaua personalizată, în conformitate cu
dispozițiile din anexa VIII partea A secțiunea 5.
În cazurile care fac obiectul primului paragraf, dacă concentrația unui amestec cu un identificator unic de formulă din
vopseaua personalizată este mai mare de 5 %, concentrația amestecului în cauză trebuie să fie, de asemenea, inclusă în
informațiile suplimentare de pe eticheta vopselei personalizate lângă identificatorul său unic de formulă, în
conformitate cu anexa VIII partea B secțiunea 3.4.
În sensul prezentului alineat, «vopsea personalizată» înseamnă o vopsea care este formulată în cantități limitate și care
este personalizată pentru un consumator individual sau utilizator profesionist la punctul de vânzare prin nuanțare sau
prin amestecare de culori.”
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 31 august 2020.
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