Poikkeukset pienten ja
hankalien pakkausten
merkinnöille
CLP-asetuksessa1 on säädetty poikkeuksia varoitusetiketin merkintöihin pakkauksille, joiden osalta on
mahdotonta täyttää varoitusetikettiä koskevia
yleisiä sääntöjä.

Pienet ja hankalan muotoiset pakkaukset
Kun pakkauksen koon tai muodon vuoksi on
mahdotonta täyttää varoitusetikettiä koskevia
yleisiä sääntöjä, voidaan 17 artiklan merkinnät
esittää




taitettavassa varoitusetiketissä tai
sidottavassa merkissä tai
ulkopakkauksessa.

Pakkaukseen kiinnitetyssä varoitusetiketin osassa
tai sisäpakkauksen varoitusetiketissä on kuitenkin
oltava vähintään varoitusmerkki/varoitusmerkit,
tuotetunniste sekä aineen tai seoksen toimittajan
nimi ja puhelinnumero. Jos taitettavan varoitusetiketin osa on tarkoitettu irrotettavaksi erillisenä
kirjasena, pakkauksessa kiinni olevaan varoitusetiketin osaan tulee jäädä vähintään edellä mainitut
tiedot.

Myös taitettavien varoitusetikettien ja sidottavien
merkkien on oltava pysyvästi merkitty, helposti
luettavissa ja ne on kiinnitettävä pysyvästi pakkaukseen. On noudatettava tavanomaisen varoitusetiketin ja varoitusmerkkien kokovaatimuksia.
Taitettavia varoitusetikettejä käytetään yleisesti
silloin, kun muun lainsäädännön edellyttämiä
täydentäviä tietoja on paljon. Ulkopakkausta
käytetään merkintöihin mm. silloin, kun se sisältää
monta pientä tai muodoltaan hankalaa pakkausta.
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Pakkauksen sisältö enintään 125 ml
Jos kaikkia merkintöjä ei voida esittää millään edellisessä kohdassa kuvatuista tavoista, voidaan tietyt
merkinnät jättää pois pakkauksesta, jonka sisältö on
enintään 125 ml. Tietyille vaarakategorioille sovellettavat poikkeukset on esitetty taulukossa 1.

Liukenevan pakkauksen sisältö enintään 25 ml
Kertakäyttöön tarkoitetuista liukenevista pakkauksista voidaan jättää pois CLP-merkinnät, jos pakkauksen sisältö on enintään 25 ml, sisältö luokitellaan
kuuluvaksi yksinomaan yhteen tai useampaan
taulukossa 1 esitettyyn vaarakategoriaan ja liukeneva pakkaus sisältyy ulkopakkaukseen, jossa on
CLP- merkinnät.

Sisäpakkauksen sisältö enintään 10 ml
Sisäpakkauksesta, jonka sisältö on enintään 10 ml,
voidaan jättää pois CLP-merkinnät, jos aine tai seos
on tarkoitettu tieteellistä tutkimus- ja kehitystyötä
tai laadunvalvonta-analyysejä varten ja sisäpakkaus
sisältyy ulkopakkaukseen, jossa on CLP-merkinnät.
Varoitusetikettiä koskevat yleiset säännöt







Varoitusetiketti kiinnitettävä pysyvästi
pakkauksen yhdelle tai useammalle pinnalle
Varoitusetiketin oltava luettavissa vaakatasossa
pakkauksen ollessa normaaliasennossa
Varoitusmerkin tulee erottua selvästi
varoitusetiketistä
Merkinnät on tehtävä selvästi ja pysyvästi ja
niiden on oltava helposti luettavissa
Varoitusmerkin ja varoitusetiketin
kokovaatimuksia tulee noudattaa
Merkinnät voidaan tehdä suoraan pakkaukseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta merkinnöistä ja pakkaamisesta, 29 artikla, liite I kohdat 1.5.1 ja 1.5.2

Taulukko 1. Merkintöjä koskevat poikkeukset, kun pakkauksen sisältö enintään 125 ml


hapettava kaasu, kategoria 1



paineen alainen kaasu



syttyvä neste, kategoria 2 tai 3



syttyvä kiinteä aine, kategoria 1 tai 2



itsereaktiivinen aine tai seos, tyypit C–F



itsestään kuumeneva aine tai seos, kategoria 2



aine, joka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittää syttyviä kaasuja,
kategoria 1, 2 tai 3



hapettava neste, kategoria 2 tai 3



hapettava kiinteä aine, kategoria 2 tai 3



orgaaniset peroksidit, tyypit C–F

Vaarakategorioita vastaavat
vaara- ja turvalausekkeet
voidaan jättää pois
merkinnöistä



välittömästi myrkyllinen, kategoria 4, jos ainetta tai seosta ei saateta
yleiseen kulutukseen



Huom. Varoitusmerkki ja
huomiosana vaaditaan

ihoa ärsyttävä, kategoria 2



silmiä ärsyttävä, kategoria 2



elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 2 tai 3, jos
ainetta tai seosta ei saateta yleiseen kulutukseen



elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, kategoria 2, jos ainetta
tai seosta ei saateta yleiseen kulutukseen



vaarallisuus vesiympäristölle — välitön, kategoria 1



vaarallisuus vesiympäristölle — krooninen, kategoria 1 tai 2



syttyvät kaasut, kategoria 2



lisääntymiselle vaarallinen: vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta
aiheutuvat vaikutukset



vaarallisuus vesiympäristölle — krooninen, kategoria 3 tai 4



metalleja syövyttävä

Vaarakategorioita vastaavat
turvalausekkeet voidaan jättää
pois merkinnöistä
Huom. Vaaralausekkeet ja
huomiosana vaaditaan, näille
vaarakategorioille ei vaadita
varoitusmerkkiä
Vaarakategoriaa vastaava
varoitusmerkki, huomiosana,
vaaralauseke ja turvalauseke
voidaan jättää pois
merkinnöistä

Lisätietoa
 CLP-asetus EUR-Lexin sivuilla: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32008R1272
 ECHAn ohjeistukset CLP-asetuksesta: http://echa.europa.eu/fi/guidance-documents/guidance-on-clp
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