Priloga III

ZAHTEVE ZA OZNAČEVANJE POSOD IN CEVI

1.

Posode, ki se uporabljajo pri delu s kemičnimi snovmi ali zmesmi, ki so opredeljene
kot nevarne v skladu z merili za kateri koli razred fizikalne nevarnosti ali nevarnosti
za zdravje ali okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, ter posode, ki se
uporabljajo za hranjenje teh nevarnih snovi ali zmesi, skupaj z vidnimi cevmi, ki
vsebujejo ali po katerih se prenašajo te nevarne snovi in zmesi, morajo biti
označeni z ustreznimi piktogrami za nevarnost, v skladu z Uredbo (ES) št.
1272/2008.
Oznake iz prvega odstavka se lahko:
– nadomesti z opozorilnimi znaki iz Priloge II, ob uporabi enakih piktogramov ali
simbolov. Če ni enakovrednega opozorilnega znaka v 3.2. točki Priloge II, je
treba uporabiti ustrezen piktogram za nevarnost iz Priloge V k Uredbi (ES) št.
1272/2008,
– dopolni z dodatnimi informacijami, kot so ime oziroma formula nevarne snovi ali
zmesi ter podrobnosti o nevarnosti,
– za prevažanje posod na delovnem mestu dopolni ali zamenja z znaki, ki se na
območju Evropske unije uporabljajo za prevoz nevarnih snovi ali zmesi.

2.

Znaki morajo biti nameščeni:
– na vidnem mestu,
– v obliki trdnih tabl, samolepilnih etiket ali nanešeni z barvo.

3.

Znaki morajo imeti ustrezen izgled, kot je prikazan v točki 1.4 priloge II, pri uporabi
pa morajo izpolnjevati zahteve iz točke 2 priloge II.

4.

Označbe cevi morajo biti nameščene na vidnih mestih v bližini najnevarnejših mest
kot so ventili in spoji, prav tako pa tudi v primernih razmakih po vsej dolžini.

5.

Območja, prostori in ograjeni prostori, ki se uporabljajo za shranjevanje večjih
količin nevarnih snovi ali zmesi morajo biti označeni z ustreznim opozorilnim
znakom iz točke 3.2. Priloge II ali označeni v skladu s 1. točko Priloge III, razen če
so posamezne embalažne enote ali posode že označene z opozorilnimi znaki
ustreznih dimenzij, kot to zahteva 1.5. točka Priloge II.
Skladišča, v katerih se skladišči več nevarnih snovi ali zmesi so lahko označena z
opozorilnim znakom za splošno nevarnost.
Znaki in označbe morajo biti v tem primeru nameščeni v bližini skladiščnega
prostora ali na vratih skladišča.

