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REGULAMENT nr. 1357 din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva
2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a
anumitor directive
(Text cu relevanţă pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a
anumitor directive (1 ), în special articolul 38 alineatul (2),
(1 )Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de
abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
întrucât:
(1) Anexa III la Directiva 2008/98/CE conţine o listă de proprietăţi ale deşeurilor care fac ca acestea să fie periculoase.
(2) Conform Directivei 2008/98/CE, clasificarea deşeurilor ca periculoase ar trebui să se bazeze, printre altele, pe
legislaţia Uniunii în materie de substanţe chimice, în special în privinţa clasificării preparatelor ca preparate periculoase,
inclusiv în ceea ce priveşte valorile-limită de concentraţie utilizate în scopul acestei clasificări. În plus, este necesar să se
menţină sistemul prin care au fost clasificate deşeurile şi deşeurile periculoase în conformitate cu lista tipurilor de
deşeuri, astfel cum a fost stabilită ultima dată prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei (2 ), pentru a se încuraja o
clasificare armonizată a deşeurilor şi pentru a se asigura determinarea armonizată a deşeurilor considerate periculoase
în cadrul Uniunii.
(2 )Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în
temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a
Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a
Consiliului privind deşeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).
(3) În anexa III la Directiva 2008/98/CE se prevede că atribuirea proprietăţilor periculoase H 4 ("iritante"), H 5
("nocive"), H 6 ("toxice" şi "foarte toxice"), H 7 ("cancerigene"), H 8 ("corozive"), H 10 ("toxice pentru
reproducere"), H 11 ("mutagene") şi H 14 ("ecotoxice") trebuie să se facă pe baza criteriilor formulate în anexa VI la
Directiva 67/548/CEE a Consiliului (3 ).
(3 )Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor
administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase (JO L 196, 16.8.1967, p.
1).
(4) În anexa III la Directiva 2008/98/CE se prevede că, atunci când este cazul, se aplică valorile-limită enumerate în
anexele II şi III la Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (4 ).
(4 )Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere
de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor
periculoase (JO L 200, 30.7.1999, p. 1).
(5) Directiva 67/548/CEE şi Directiva 1999/45/CE se abrogă de la 1 iunie 2015 şi se înlocuiesc cu Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 ( 5 ), care reflectă progresul tehnic şi ştiinţific. Prin derogare, ambele directive se pot aplica anumitor
amestecuri până la 1 iunie 2017, în cazul în care amestecurile respective au fost clasificate, etichetate şi ambalate în
conformitate cu Directiva 1999/45/CE şi sunt introduse pe piaţă înainte de 1 iunie 2015.
(5 )Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor
67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (Ce) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p.
1).
(6) Este necesar să se modifice anexa III la Directiva 2008/98/CE pentru a se adapta definiţiile proprietăţilor
periculoase în consecinţă, prin alinierea acestora cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, după caz, şi prin înlocuirea
trimiterilor la Directiva 67/548/CEE şi la Directiva 1999/45/CE cu trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
(7) Pentru a se asigura un nivel suficient de exhaustivitate şi de reprezentativitate şi în ceea ce priveşte informaţiile
despre impactul posibil al unei alinieri a proprietăţii periculoase 14 "ecotoxice" cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008,
este necesar un studiu suplimentar.
(8) Proprietăţile periculoase H 1-H 15, definite în anexa III la Directiva 2008/98/CE, ar trebui redenumite HP 1- HP 15,
pentru a se evita eventualele confuzii între acestea şi codurile frazelor de pericol definite în Regulamentul (CE) nr.
1272/2008.
(9) Denumirile fostelor proprietăţi periculoase H 5 ("nocive") şi H 6 ("toxice") ar trebui modificate pentru a le alinia cu
modificările legislaţiei privind substanţele chimice şi, în special, cu noile coduri ale claselor şi categoriilor de pericol
definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
(10) Ar trebui introduse noi denumiri pentru fostele proprietăţi periculoase H 12 şi H 15, pentru a asigura coerenţa cu
denumirile celorlalte proprietăţi periculoase.
(11) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului prevăzut la articolul 39 din
Directiva 2008/98/CE,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
-****Art. 1
- Anexa III la Directiva 2008/98/CE se înlocuieşte cu textul din anexa la prezentul regulament.
Art. 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.
Se aplică de la 1 iunie 2015.
-****Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2014.
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ANEXĂ:
"- ANEXA III: PROPRIETĂŢI ALE DEŞEURILOR CARE FAC CA ACESTEA SĂ FIE PERICULOASE
HP 1 «Explozive»: deşeuri care, printr-o reacţie chimică, pot să degaje gaze la o asemenea temperatură, presiune şi
viteză încât să producă pagube în mediul ambiant. Din această categorie fac parte deşeurile pirotehnice, deşeurile
explozive sub formă de peroxid organic şi deşeurile autoreactive explozive.
Dacă un deşeu conţine una sau mai multe substanţe cărora le corespunde unul dintre codurile claselor şi categoriilor de
pericol şi unul dintre codurile frazelor de pericol prezentate în tabelul 1, evaluarea acestuia în ceea ce priveşte HP 1 are
loc, dacă este necesar şi proporţional, conform metodelor de testare. Dacă prezenţa unei substanţe, a unui amestec
sau a unui articol indică faptul că deşeul este exploziv, acesta este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 1.
Tabelul 1 - Codul (codurile) claselor şi categoriilor de pericol şi codul (codurile) frazelor de pericol pentru constituenţii
unui deşeu în vederea clasificării ca deşeu periculos de tip HP 1
C odul (codurile) claselor şi categoriilor de pericol
Unst. Expl.
Expl. 1.1
Expl. 1.2
Expl. 1.3
Expl. 1.4
Self-react. A
Org. Perox. A
Self-react. B
Org. Perox. B

C odul (codurile) frazelor de pericol
H 200
H 201
H 202
H 203
H 204
H 240
H 241

HP 2 «Oxidante»: deşeuri care, în general prin aport de oxigen, pot să provoace combustia altor materiale sau să
contribuie la aceasta.
Dacă un deşeu conţine una sau mai multe substanţe cărora le corespunde unul dintre codurile claselor şi categoriilor de
pericol şi unul dintre codurile frazelor de pericol prezentate în tabelul 2, evaluarea acestuia în ceea ce priveşte HP 2 are
loc, dacă este necesar şi proporţional, conform metodelor de testare. Dacă prezenţa unei substanţe indică faptul că
deşeul este oxidant, acesta este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 2.
Tabelul 2 - Codul (codurile) claselor şi categoriilor de pericol şi codul (codurile) frazelor de pericol în vederea clasificării
ca deşeu periculos de tip HP 2
C odul (codurile) claselor şi categoriilor de pericol
Ox. Gas 1
Ox. Liq. 1
Ox. Sol. 1
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3

C odul (codurile) frazelor de pericol
H 270
H 271
H 272

HP 3 «Inflamabile»:
- deşeuri lichide inflamabile: deşeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau deşeuri de păcură, motorină şi
uleiuri uşoare de încălzire cu un punct de aprindere > 55 °C şi < 75 °C;
- deşeuri lichide şi solide inflamabile de materiale piroforice: deşeuri solide sau lichide care, chiar în cantităţi mici, tind să
se aprindă în cinci minute de la contactul cu aerul;
- deşeuri solide inflamabile: deşeuri solide care sunt uşor combustibile sau care, prin frecare, pot să provoace sau să
întreţină un incendiu;
- deşeuri gazoase inflamabile: deşeuri gazoase care sunt inflamabile în aer la o temperatură de 20 °C şi la o presiune
normală de 101,3 kPa;
- deşeuri care reacţionează cu apa: deşeuri care, în contact cu apa, emană gaze inflamabile în cantităţi periculoase;
- alte deşeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deşeuri capabile de autoîncălzire şi inflamabile, peroxizi organici inflamabili
şi deşeuri autoreactive inflamabile.
Dacă un deşeu conţine una sau mai multe substanţe cărora le corespunde unul dintre codurile claselor şi categoriilor de
pericol şi unul dintre codurile frazelor de pericol prezentate în tabelul 3, evaluarea acestuia are loc, dacă este necesar şi
proporţional, conform metodelor de testare. Dacă prezenţa unei substanţe indică faptul că deşeul este inflamabil,
acesta este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 3.
Tabelul 3 - Codul (codurile) claselor şi categoriilor de pericol şi codul (codurile) frazelor de pericol pentru constituenţii
unui deşeu în vederea clasificării ca deşeu periculos de tip HP 3
C odul (codurile) claselor şi categoriilor de pericol
Flam. Gas 1
Flam. Gas 2
Aerosol 1
Aerosol 2
Flam. Liq. 1
Flam. Liq.2
Flam. Liq. 3
Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2
Self-react. C D
Self-react. EF
Org. Perox. C D
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1
Self-heat. 2
Water-react. 1
Water-react. 2 Water-react. 3
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C odul (codurile) frazelor de pericol
H220
H221
H222
H223
H224
H225
H226
H228
H242

H250
H251
H252
H260
H261
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HP 4 «Iritante - iritarea pielii şi leziuni oculare»: deşeuri care, la aplicare, pot să provoace iritarea pielii sau leziuni
oculare.
Dacă un deşeu conţine, în concentraţii peste valoarea-limită, una sau mai multe substanţe cărora le corespunde unul
dintre următoarele coduri ale claselor şi categoriilor de pericol şi coduri ale frazelor de pericol şi dacă una sau mai multe
dintre următoarele limite de concentraţie sunt depăşite sau egalate, deşeul este clasificat ca deşeu periculos de tip HP
4.
Valoarea-limită luată în considerare în evaluări pentru Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) şi
Eye irrit. 2 (H319) este de 1 %.
Dacă suma concentraţiilor tuturor substanţelor clasificate ca Skin corr. 1A (H314) este mai mare sau egală cu 1 %,
deşeul este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 4.
Dacă suma concentraţiilor tuturor substanţelor clasificate ca H318 este mai mare sau egală cu 10 %, deşeul este
clasificat ca deşeu periculos de tip HP 4.
Dacă suma concentraţiilor tuturor substanţelor clasificate ca H315 şi H319 este mai mare sau egală cu 20 %, deşeul
este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 4.
Trebuie menţionat faptul că deşeurile care conţin substanţe clasificate ca H314 (Skin corr.1A, 1B sau 1C) în cantităţi
mai mari sau egale cu 5 % sunt clasificate ca deşeuri periculoase de tip HP 8. HP 4 nu se aplică în cazul în care deşeurile
sunt clasificate ca deşeuri de tip HP 8.
HP 5 «Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (STOT)/toxicitate prin aspirare»: deşeuri care pot să provoace
toxicitate asupra unui organ ţintă specific în urma unei expuneri unice sau repetate sau care produce efecte toxice
acute în urma aspirării.
Dacă un deşeu conţine una sau mai multe substanţe cărora le corespunde unul sau mai multe dintre următoarele
coduri ale claselor şi categoriilor de pericol şi coduri ale frazelor de pericol prezentate în tabelul 4 şi dacă una sau mai
multe dintre limitele de concentraţie prezentate în tabelul 4 sunt depăşite sau egalate, deşeul este clasificat ca deşeu
periculos de tip HP 5. Dacă un deşeu conţine substanţe clasificate ca STOT, deşeul respectiv poate să fie clasificat ca
deşeu periculos de tip HP 5 numai atunci când una dintre substanţe este prezentă într-o cantitate mai mare sau egală
cu limita de concentraţie.
Dacă un deşeu conţine una sau mai multe substanţe clasificate ca Asp. Tox. 1 şi dacă suma substanţelor respective
este mai mare sau egală cu limita de concentraţie, deşeul poate să fie clasificat ca deşeu periculos de tip HP 5 numai
atunci când vâscozitatea cinematică generală (la 40 °C) nu depăşeşte 20,5 mm 2 /s. (1 )
(1 )Vâscozitatea cinematică se determină numai în cazul fluidelor.
Tabelul 4 - Codul (codurile) claselor şi categoriilor de pericol şi codul (codurile) frazelor de pericol pentru constituenţii
unui deşeu şi limitele de concentraţie corespunzătoare în vederea clasificării ca deşeu periculos de tip HP 11
C odul (codurile) claselor şi
categoriilor de pericol
STOT SE 1
STOT SE 2
STOT SE 3
STOT RE 1
STOT RE 2
Asp. Tox. 1

C odul (codurile) frazelor de pericol

Limita de concentraţie

H370
H371
H335
H372
H373
H304

1%
10 %
20 %
1%
10 %
10 %

HP 6 «Toxicitate acută»: deşeuri care pot să producă efecte toxice acute în urma administrării orale sau cutanate ori
prin inhalare.
Dacă suma concentraţiilor tuturor substanţelor care sunt prezente într-un deşeu şi cărora le corespunde unul dintre
codurile claselor sau categoriilor de pericol de toxicitate acută şi unul dintre codurile frazelor de pericol prezentate în
tabelul 5 este mai mare sau egală cu limita indicată în tabel, deşeul este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 6. Dacă
un deşeu conţine cel puţin două substanţe clasificate ca substanţe cu toxicitate acută, suma concentraţiilor este
necesară numai pentru substanţele din aceeaşi categorie de pericol.
În evaluări se iau în considerare următoarele valori-limită:
- pentru Acute Tox. 1, 2 sau 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
- pentru Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.
Tabelul 5 - Codul (codurile) claselor şi categoriilor de pericol şi codul (codurile) frazelor de pericol pentru constituenţii
unui deşeu şi limitele de concentraţie corespunzătoare în vederea clasificării ca deşeu periculos de tip HP 6
C odul (codurile) claselor şi
categoriilor de pericol
Acute Tox.1 (Oral)
Acute Tox. 2 (Oral)
Acute Tox. 3 (Oral)
Acute Tox 4 (Oral)
Acute Tox.1 (Dermal)
Acute Tox.2 (Dermal)
Acute Tox. 3 (Dermal)
Acute Tox 4 (Dermal)
Acute Tox 1 (Inhal.)
Acute Tox.2 (Inhal.)
Acute Tox. 3 (Inhal.)
Acute Tox. 4 (Inhal.)

C odul (codurile) frazelor de pericol

Limita de concentraţie

H300
H300
H301
H302
H310
H310
H311
H312
H330
H330
H331
H332

0,1 %
0,25 %
5%
25 %
0,25 %
2,5 %
15 %
55 %
0,1 %
0,5 %
3,5 %
22,5 %

HP 7 «Cancerigene»: deşeuri care cauzează cancer sau care măresc incidenţa cancerului.
Dacă un deşeu conţine o substanţă căreia îi corespunde unul dintre următoarele coduri ale claselor şi categoriilor de
pericol şi coduri ale frazelor de pericol şi dacă substanţa respectivă este prezentă într-o cantitate mai mare sau egală
cu una dintre limitele de concentraţie prezentate în tabelul 6, deşeul este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 7. Dacă
un deşeu conţine una sau mai multe substanţe clasificate ca substanţe cancerigene, deşeul respectiv poate să fie
clasificat ca deşeu periculos de tip HP 7 numai atunci când una dintre substanţe este prezentă într-o cantitate mai mare
sau egală cu limita de concentraţie.
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Tabelul 6 - Codul (codurile) claselor şi categoriilor de pericol şi codul (codurile) frazelor de pericol pentru constituenţii
unui deşeu şi limitele de concentraţie corespunzătoare în vederea clasificării ca deşeu periculos de tip HP 11
C odul (codurile) claselor şi
categoriilor de pericol
C arc. 1A
C arc. 1B
C arc. 2

C odul (codurile) frazelor de pericol

Limita de concentraţie

H350

0,1 %

H351

1,0 %

HP 8 «Corozive»: deşeuri care, la aplicare, pot să provoace corodarea pielii.
Dacă un deşeu conţine una sau mai multe substanţe clasificate ca Skin corr.1A, 1B sau 1C (H314) şi dacă suma
concentraţiilor acestora este mai mare sau egală cu 5 %, deşeul este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 8.
Valoarea-limită luată în considerare în evaluări pentru Skin corr. 1A, 1B, 1C (H314) este de 1,0 %.
HP 9 «Infecţioase»: deşeuri cu un conţinut de microorganisme viabile sau de toxine ale acestora despre care se ştie
sau se presupune că provoacă boli la om sau la alte organisme vii.
Clasificarea unui deşeu ca deşeu periculos de tip HP 9 are loc în urma unei evaluări efectuate în conformitate cu
normele stabilite în documentele de referinţă sau în legislaţia statelor membre.
HP 10 «Toxice pentru reproducere»: deşeuri care produc efecte adverse asupra funcţiei sexuale şi a fertilităţii la
bărbaţii şi femeile adulte, precum şi toxicitate evolutivă la descendenţi.
Dacă un deşeu conţine o substanţă căreia îi corespunde unul dintre următoarele coduri ale claselor şi categoriilor de
pericol şi coduri ale frazelor de pericol şi dacă substanţa respectivă este prezentă într-o cantitate mai mare sau egală
cu una dintre limitele de concentraţie prezentate în tabelul 7, deşeul este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 10.
Dacă un deşeu conţine una sau mai multe substanţe clasificate ca substanţe toxice pentru reproducere, deşeul
respectiv poate să fie clasificat ca deşeu periculos de tip HP 10 numai atunci când una dintre substanţe este prezentă
într-o cantitate mai mare sau egală cu limita de concentraţie.
Tabelul 7 - Codul (codurile) claselor şi categoriilor de pericol şi codul (codurile) frazelor de pericol pentru constituenţii
unui deşeu şi limitele de concentraţie corespunzătoare în vederea clasificării ca deşeu periculos de tip HP 10
C odul (codurile) claselor şi
categoriilor de pericol
Repr. 1A
Repr. 1B
Repr. 2

C odul (codurile) frazelor de pericol

Limita de concentraţie

H360

0,3 %

H361

3,0 %

HP 11 «Mutagene»: deşeuri care pot să provoace o mutaţie, adică o modificare permanentă a cantităţii sau a
structurii materialului genetic dintr-o celulă.
Dacă un deşeu conţine o substanţă căreia îi corespunde unul dintre următoarele coduri ale claselor şi categoriilor de
pericol şi coduri ale frazelor de pericol şi dacă substanţa respectivă este prezentă într-o cantitate mai mare sau egală
cu una dintre limitele de concentraţie prezentate în tabelul 8, deşeul este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 11.
Dacă un deşeu conţine una sau mai multe substanţe clasificate ca substanţe mutagene, deşeul respectiv poate să fie
clasificat ca deşeu periculos de tip HP 11 numai atunci când una dintre substanţe este prezentă într-o cantitate mai
mare sau egală cu limita de concentraţie.
Tabelul 8 - Codul (codurile) claselor şi categoriilor de pericol şi codul (codurile) frazelor de pericol pentru constituenţii
unui deşeu şi limitele de concentraţie corespunzătoare în vederea clasificării ca deşeu periculos de tip HP 11
C odul (codurile) claselor şi categoriilor de
pericol
Muta. 1A,
Muta. 1B
Muta. 2

C odul (codurile) frazelor de
pericol
H340

Limita de concentraţie

H341

1,0 %

0,1 %

HP 12 «Degajarea unui gaz cu toxicitate acută»: deşeuri care, în contact cu apa sau cu un acid, degajă gaze cu
toxicitate acută (Acute Tox. 1, 2 sau 3).
Dacă un deşeu conţine o substanţă căreia îi corespunde unul dintre următoarele pericole suplimentare EUH029,
EUH031 şi EUH032, deşeul este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 12 pe baza unor metode de testare sau a unor
orientări.
HP 13 «Sensibilizante»: deşeuri care conţin una sau mai multe substanţe despre care se ştie că produc efecte
sensibilizante asupra pielii sau a organelor respiratorii.
Dacă un deşeu conţine o substanţă care este clasificată ca substanţă sensibilizantă şi căreia îi corespunde unul dintre
codurile frazelor de pericol H317 sau H334 şi dacă substanţa respectivă este prezentă într-o cantitate mai mare sau
egală cu limita de concentraţie de 10 %, deşeul este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 13.
HP 14 «Ecotoxice»: deşeuri care prezintă sau pot să prezinte riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe
sectoare ale mediului înconjurător.
HP 15 «Deşeuri capabile să dezvolte una dintre proprietăţile periculoase menţionate mai sus pe care deşeul iniţial nu o
prezintă în mod direct»
Dacă un deşeu conţine una sau mai multe substanţe cărora le corespunde una dintre frazele de pericol sau unul dintre
pericolele suplimentare prezentate în tabelul 9, deşeul este clasificat ca deşeu periculos de tip HP 15, cu excepţia
cazului în care deşeul există într-o formă care nu prezintă în nicio situaţie proprietăţi explozive sau potenţial explozive.
Tabelul 9 - Frazele de pericol şi pericolele suplimentare pentru constituenţii unui deşeu în vederea clasificării ca deşeu
periculos de tip HP 15
Fraza (frazele) de pericol/pericolul (pericolele) suplimentar(e)
Pericol de explozie în masă în cazul unui incendiu
H205
Exploziv în stare uscată
EUH001
Poate forma peroxizi explozivi
EUH019
Risc de explozie, dacă este încălzit în spaţiu închis
EUH044

În plus, statele membre pot să clasifice un deşeu ca deşeu periculos de tip HP 15 pe baza altor criterii aplicabile, cum
ar fi evaluarea levigatului.
Notă
Proprietatea periculoasă HP 14 se atribuie pe baza criteriilor prevăzute în anexa VI la Directiva 67/548/CEE a
Consiliului.
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Regulamentul 1357/18-dec-2014 Jurnalul Oficial 365L

Metode de testare
Metodele care trebuie utilizate sunt descrise în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Consiliului (1 ) şi în alte norme
relevante ale CEN sau în alte metode de testare şi orientări recunoscute la nivel internaţional.
(1 )Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea,
autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) (JO L 142, 31.5.2008, p. 1)."
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 365L din data de 19 decembrie 2014
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