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IV OSASTO

PAKKAUKSET

35 artikla

Pakkaukset
1.
Vaarallisia aineita tai seoksia sisältävien pakkausten on täytettävä
seuraavat vaatimukset:
a) pakkauksen on oltava suunniteltu ja valmistettu niin, että sen sisältö
ei pääse vuotamaan pakkauksesta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa
on määrätty käytettäväksi muita erityisiä turvalaitteita;
b) pakkauksiin ja sulkimiin käytetyt materiaalit eivät saa olla alttiita
sisällön mahdollisesti aiheuttamille vaurioille, eivätkä ne saa muo
dostaa vaarallisia yhdisteitä sisällön kanssa;
c) pakkausten ja sulkimien on oltava kauttaaltaan vahvaa ja tukevaa
tekoa, jotta ne eivät löysty vaan kestävät ehjinä käsittelystä johtuvan
tavanomaisen kuormituksen ja rasituksen;
d) vaihdettavin sulkimin varustetut pakkaukset on suunniteltava siten,
että ne voidaan sulkea uudelleen sisällön pääsemättä vuotamaan.
2.
Yleiseen kulutukseen toimitettavaa vaarallista ainetta tai seosta
sisältävien pakkausten muoto tai suunnittelu ei saa olla sellainen, että
se todennäköisesti houkuttelee lapsia tai herättää lasten uteliaisuuden tai
johtaa kuluttajia harhaan, eikä ulkoasu tai suunnittelu saa olla elintar
vikkeissa, rehuissa tai lääke- ja kosmeettisissa valmisteissa käytetyn
kaltainen, mikä voisi johtaa kuluttajia harhaan.
Kun pakkaus sisältää ainetta tai seosta, joka täyttää liitteessä II olevan
3.1.1 jakson vaatimukset, siinä on oltava liitteessä II olevan 3.1.2, 3.1.3
ja 3.1.4.2 jakson mukaiset turvasulkimet.
Kun pakkaus sisältää ainetta tai seosta, joka täyttää liitteessä II olevan
3.2.1 jakson vaatimukset, siinä on oltava liitteessä II olevan 3.2.2 jakson
mukainen näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus.
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Kun kuluttajille tarkoitettu nestemäinen pyykinpesuaine, sellaisena kuin
se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
648/2004 (1) 2 artiklan 1 a kohdassa, on kertakäyttöön tarkoitetussa
liukenevassa pakkauksessa, sovelletaan liitteessä II olevan 3.3 jakson
lisävaatimuksia.
3.
Aineiden ja seosten pakkausten katsotaan täyttävän 1 kohdan a, b
ja c alakohdan vaatimukset, jos ne ovat vaarallisten aineiden ilma-,
meri-, tie-, rautatie- ja sisävesikuljetusta koskevien sääntöjen vaatimus
ten mukaisia.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päi
vänä maaliskuuta 2004, pesuaineista (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1).

