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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 88/379/EØF av 7. juni 1988 om tilnærming 
av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige preparater(4) er endret 
flere ganger. Ved ytterligere endringer bør direktivet 
derfor omarbeides for å gjøre teksten klarere.

2) Til tross for fellesskapsbestemmelsene er det betydelige 
forskjeller mellom reglene som gjelder for visse farlige 
stoffblandinger i medlemsstatene med hensyn til 
klassifisering, emballering og merking. Disse forskjellene 
utgjør en handelshindring, skaper ulike konkurransevilkår 
og påvirker direkte det indre markeds virkemåte. Denne 
handelshindringen må fjernes ved at relevant lovgivning 
i medlemsstatene tilnærmes.

3) Tiltakene for tilnærming av medlemsstatenes 
bestemmelser om det indre markeds opprettelse og 
virkemåte må, i den grad de berører helse, sikkerhet og 
beskyttelse av mennesker og miljø, ha som utgangspunkt 
et høyt beskyttelsesnivå. Dette direktiv må samtidig 
sikre beskyttelse av befolkningen, særlig dem som i 
forbindelse med arbeid eller fritidsaktiviteter kommer i 
kontakt med farlige stoffblandinger, og beskyttelse av 
forbrukere og miljø.

4) Beholdere som inneholder visse kategorier av farlige 
stoffblandinger som tilbys eller selges til allmennheten, 
må være utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger  
og/eller ha et følbart advarselsmerke. Visse stoffblandinger 
som ikke faller inn under disse farekategoriene, kan 
likevel på grunn av sin sammensetning utgjøre en fare 
for barn. Emballasjen til slike stoffblandinger bør derfor 
utstyres med barnesikrede lukkeinnretninger.

5) Det må fastsettes konsentrasjonsgrenser, uttrykt i 
volumprosent, for stoffblandinger som markedsføres i 
gassform.

6) Dette direktiv inneholder særlige merkingsbestemmelser 
for visse stoffblandinger. For å sikre et tilstrekkelig 
beskyttelsesnivå for mennesker og miljø bør det 
imidlertid innføres særlige merkingsbestemmelser også 
for visse stoffblandinger som selv om de ikke er farlige i 
henhold til dette direktiv, likevel kan utgjøre en fare for 
brukeren.

7) Rådet vedtok 30. april 1992 direktiv 92/32/EØF om 
sjuende endring av direktiv 67/548/EØF om tilnærming 
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering 
og merking av farlige stoffer(5). Kommisjonen vedtok  
27. april 1993 direktiv 93/21/EF om attende tilpasning 
til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF(6). 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/45/EF

av 31. mai 1999

om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering,  
emballering og merking av farlige stoffblandinger(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
43 av 26.8.2004, s. 25.

(1) EFT C 283 av 26.9.1996, s. 1, og EFT C 337 av 7.11.1997, s. 45.
(2) EFT C 158 av 26.5.1997, s. 76.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 26. juni 1997 (EFT C 222 av 21.7.1997, 

s. 26), Rådets felles holdning av 24. september 1998 (EFT C 360 av 
23.11.1998, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 10. februar 1999 (EFT 
C 150 av 28.5.1999). Rådsbeslutning av 11. mai 1999.

(4) EFT L 187 av 16.7.1988, s. 14. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
96/65/EF (EFT L 265 av 18.10.1996, s. 15).

(5) EFT L 154 av 5.6.1992, s. 1.
(6) EFT L 110 av 4.5.1993, s. 20.
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Det ble med disse direktiver innført nye kriterier 
for klassifisering og merking av miljøfarlige stoffer, 
sammen med passende faresymboler, farebetegnelser, 
risikosetninger og sikkerhetssetninger som skal inngå i 
merkingen. Det bør på fellesskapsplan vedtas bestemmelser 
for klassifisering og merking av stoffblandinger som tar 
hensyn til miljøvirkningene, og det må derfor innføres 
en metode for vurdering av en gitt stoffblandings 
miljøvirkninger, enten ved en beregningsmetode eller 
ved bestemmelse av økotoksikologiske egenskaper ved 
prøvemetoder under bestemte vilkår.

8) Antallet dyr som brukes i forsøk, bør reduseres til et 
minstemål, i samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 
86/609/EØF av 24. november 1986 om tilnærming 
av medlemsstatenes lover og forskrifter om vern av 
forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige formål(1). 
I henhold til artikkel 7 nr. 2 i nevnte direktiv skal et 
eksperiment ikke utføres dersom det på en rimelig og 
praktisk måte er mulig å oppnå det ønskede resultat ved 
hjelp av en annen vitenskapelig tilfredsstillende metode 
som ikke medfører bruk av dyr. Dette direktiv bruker 
derfor resultater av vurderinger av toksikologiske og 
økotoksikologiske egenskaper bare dersom disse allerede 
er kjent, og krever ikke nye dyreforsøk.

9) Det må fastsettes hvilke menneskelige erfaringer som 
skal inngå i vurderingen av en stoffblandings helserisiko. 
Dersom kliniske undersøkelser kan godtas, tas det for 
gitt at disse er i samsvar med Helsinki-erklæringen og 
OECDs retningslinjer for god klinisk praksis.

10) Det er karakteristisk for legeringer at det ikke alltid er 
mulig å bestemme deres egenskaper nøyaktig ved hjelp 
av tilgjengelige konvensjonelle metoder. Det bør derfor 
utvikles en bestemt klassifiseringsmetode som tar hensyn 
til deres bestemte kjemiske egenskaper. Kommisjonen vil 
i samråd med medlemsstatene undersøke dette behovet 
og eventuelt framlegge et forslag før dette direktiv trår i 
kraft.

11) Klassifisering, emballering og merking av plantevernmidler 
som omfattes av rådsdirektiv 78/631/EØF  
av 26. juni 1978 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om klassifisering, emballering og merking 
av farlige preparater (plantevernmidler)(2), må 

vurderes på nytt, idet det tas hensyn til den tekniske og 
vitenskapelige utvikling og utviklingen i lovgivningen 
etter gjennomføringen av direktiv 91/414/EØF  
av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske 
produkter(3).

12) Direktiv 91/414/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av 
biocidprodukter(4) innebærer, i motsetning til 
bestemmelsene for kjemiske stoffblandinger som omfattes 
av dette direktiv, en godkjenningsordning for hvert produkt 
på grunnlag av en saksmappe som framlegges av søkeren, 
og en vurdering av vedkommende myndighet i hver 
medlemsstat. Godkjenningsordningen omfatter dessuten 
kontroll med hensyn til klassifisering, emballering og 
merking av hvert produkt før markedsføringen. Som 
ledd i en klar og gjennomsiktig informasjonsprosess bør 
plantevernmidler klassifiseres og merkes i samsvar med 
bestemmelsene i dette direktiv, og det bør vedlegges 
bruksanvisninger i samsvar med resultatene av 
vurderingen i henhold til direktiv 91/414/EØF og sikres 
at merkingen holder det høye beskyttelsesnivået som 
etterstrebes av dette direktiv og direktiv 91/414/EØF. 
Det må dessuten utarbeides et sikkerhetsdatablad for 
plantevernmidler i samsvar med dette direktiv.

13) Det bør i forbindelse med miljømerkingen fastsettes at 
bestemte unntak eller særlige bestemmelser kan vedtas 
i særlige tilfeller der det kan påvises at den samlede 
miljøpåvirkningen for de aktuelle produkttypene er 
mindre enn for tilsvarende produkttyper.

14) Selv om ammunisjon ikke omfattes av dette direktiv, 
kan sprengstoffer som markedsføres med sikte på 
sprengstoffvirkning eller pyroteknisk virkning, være 
helsefarlige på grunn av sin kjemiske sammensetning. 
Det er derfor nødvendig som ledd i en gjennomsiktig 
informasjonsprosess å klassifisere dem og tildele dem et 
sikkerhetsdatablad etter bestemmelsene i dette direktiv, 
og å merke dem i samsvar med internasjonale regler for 
transport av farlig gods.

15) For å ta hensyn til visse stoffblandinger som selv om de 
ikke anses som farlige i henhold til dette direktiv, likevel 
kan utgjøre en fare for brukerne, er det nødvendig å 
utvide enkelte bestemmelser i dette direktiv til å omfatte 
slike stoffblandinger.

(1) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.
(2) EFT L 206 av 29.7.1978, s. 13. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 92/32/

EØF.

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
96/68/EF (EFT L 277 av 30.10.1996, s. 25).

(4) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
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16) Etiketten er av avgjørende betydning for brukere av 
farlige stoffblandinger, siden den straks gir dem viktige 
og kortfattede opplysninger. Den må likevel suppleres 
med et todelt informasjonssystem av mer detaljerte 
opplysninger, som utgjøres dels av sikkerhetsdatabladet, 
beregnet på yrkesbrukere som definert i direktiv  
91/155/EØF av 5. mars 1991 om fastsettelse av nærmere 
regler for ordningen med særlig informasjon om farlige 
preparater ved gjennomføringen av artikkel 10 i direktiv 
88/379/EØF(1), og dels av de organene medlemsstatene 
utpeker, som er ansvarlige for å gi opplysninger for 
medisinske formål, både forebyggende og helbredende.

17) Kommisjonen vil på grunnlag av opplysninger fra 
medlemsstatene og de berørte parter innen to år etter 
dette direktivs ikrafttredelse framlegge en rapport for 
Europaparlamentet og Rådet om erfaringene med den 
nåværende framgangsmåten for merking av farlige 
stoffblandinger, særlig om brukernes forståelse og 
anvendelse, erfaringer med reklamekampanjer og 
utdannings- og opplæringsprogrammer. På grunnlag av 
denne rapporten vil Kommisjonen eventuelt framlegge 
nødvendige forslag.

18) Sikkerhetsdatabladene må inneholde forholdsmessig 
tilpassede opplysninger om farene for mennesker og miljø 
ved stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige i 
henhold til dette direktiv, men som inneholder stoffer 
som er klassifisert som farlige, eller som det er fastsatt en 
fellesskapsgrense for eksponering for. Kommisjonen vil 
på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene vurdere 
direktiv 91/155/EØF på nytt og eventuelt framlegge 
forslag før tidspunktet for endelig gjennomføring av dette 
direktiv.

19) For stoffblandinger som er klassifisert som farlige i 
henhold til dette direktiv, bør medlemsstatene kunne 
tillate enkelte unntak med hensyn til merking dersom 
emballasjen er for liten eller på annen måte uegnet 
for merking, eller dersom det er snakk om så liten 
emballasje eller så små mengder at det ikke er grunn til 
å frykte fare for mennesker eller miljø. I slike tilfeller 
bør det også vurderes om bestemmelsene skal tilnærmes 
på fellesskapsplan. Kommisjonen vil derfor undersøke 
behovet for harmonisering og eventuelt framlegge 
forslag.

20) Fortroligheten til visse stoffer i stoffblandingene bør 
sikres, og det må derfor innføres en ordning som gjør det 

  mulig for den som markedsfører en stoffblanding, å be 
om fortrolighet for slike stoffer.

21) Bestemmelsene i dette direktiv må ta hensyn til de 
forpliktelser som Fellesskapet og medlemsstatene har 
påtatt seg i samsvar med målene for en bærekraftig 
utvikling i henhold til agenda 21 kapittel 19 på UNCED-
konferansen i juni 1992 i Rio de Janeiro, til å strebe etter 
framtidig harmonisering av systemer for klassifisering av 
farlige stoffer og stoffblandinger.

22) Kommisjonen bør gis den nødvendige myndighet til å 
tilpasse alle vedlegg til dette direktiv til den tekniske 
utvikling.

23) Vedtakelsen av dette direktiv bør ikke berøre 
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for 
innarbeiding i nasjonal lovgivning og gjennomføring av 
direktivene nevnt i vedlegg VIII.

24) Direktivene nevnt i vedlegg VIII må oppheves på visse 
vilkår. Vilkårene for oppheving av direktivene nevnt i 
vedlegg VIII må presiseres for Østerrike, Finland og 
Sverige for å ta hensyn til disse statenes nåværende 
lovgivning, særlig med hensyn til helsevern og 
miljøvern —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Formålet med dette direktiv er en tilnærming av 
medlemsstatenes lover og forskrifter om

— klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffblandinger, og

— en tilnærming av særlige bestemmelser for visse 
stoffblandinger som kan være farlige, uavhengig av om de 
er klassifisert som farlige i henhold til dette direktiv,

dersom slike stoffblandinger markedsføres i medlemsstatene.
(1) EFT L 76 av 22.3.1991, s. 35. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

93/112/EØF (EFT L 314 av 16.12.1993, s. 38).
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2. Dette direktiv får anvendelse på stoffblandinger som

— inneholder minst ett farlig stoff i henhold til artikkel 2,

 og

— som anses som farlige i henhold til artikkel 5, 6 eller 7.

3. De særlige bestemmelsene i

— artikkel 9 og definert i vedlegg IV,

— artikkel 10 og definert i vedlegg V,

 og

— artikkel 14

får også anvendelse på stoffblandinger som ikke anses som 
farlige i henhold til artikkel 5, 6 eller 7, mens som likevel kan 
utgjøre en særlig fare.

4. Artiklene i dette direktiv om klassifisering, emballering, 
merking og om sikkerhetsdatablader får anvendelse på 
plantevernmidler uten å berøre direktiv 91/414/EØF.

5. Dette direktiv får ikke anvendelse på følgende 
stoffblandinger i ferdig tilstand, beregnet på sluttbrukeren:

a) legemidler eller veterinærpreparater, som definert i direktiv 
65/65/EØF(1),

b) kosmetiske produkter definert i direktiv 76/768/EØF(2),

c) blandinger av stoffer som i avfallsform omfattes av direktiv 
75/442/EØF(3) og 78/319/EØF(4),

d) næringsmidler,

e) fôrvarer,

f) preparater som inneholder radioaktive stoffer som definert 
i direktiv 80/836/Euratom(5),

g) medisinsk utstyr som er invasivt eller brukes i direkte kontakt 
med menneskekroppen, dersom fellesskapsbestemmelser 
fastsetter klassifiserings- og merkingsbestemmelser for 
farlige stoffer og stoffblandinger som sikrer samme 
informasjonsnivå og beskyttelsesnivå som dette direktiv.

6. Dette direktiv får ikke anvendelse på

— transport av farlige stoffblandinger med jernbane, på vei, 
på innlands vannvei, til sjøs eller i luften,

— stoffblandinger i transitt som er under tolltilsyn, forutsatt at 
de ikke gjennomgår noen behandling eller bearbeiding.

Artikkel 2

Definisjoner

1. I dette direktiv menes med

a) «stoffer», kjemiske grunnstoffer og deres forbindelser, i 
naturlig tilstand eller framstilt ved en produksjonsprosess, 
herunder ethvert tilsetningsstoff som er nødvendig for å 
bevare produktets stabilitet, samt enhver urenhet som følge 
av framstillingsprosessen, men med unntak av ethvert 
løsemiddel som kan utskilles uten å påvirke stoffets 
stabilitet eller endre dets sammensetning,

b) «stoffblandinger», blandinger eller løsninger som består av 
to eller flere stoffer,

c) «polymer», et stoff bestående av molekyler som 
karakteriseres ved en sekvens av én eller flere typer 
monomerenheter, og som omfatter et simpelt vektflertall 
av molekyler inneholdende minst tre monomerenheter 
som er kovalent bundet til minst én annen monomerenhet 
eller reaktant og som består av mindre enn et simpelt 
vektflertall av molekyler med samme molekylvekt. Slike 
molekyler skal være fordelt over et molekylvektområde der 
forskjellene i molekylvekt hovedsakelig skyldes forskjeller 
i antall monomerenheter. I denne sammenheng menes med 
en «monomerenhet» en monomers form i en polymer etter 
reaksjonen,

(1) EFT 22 av 9.2.1965, s. 369. Direktivet sist endret ved direktiv 93/39/EØF 
(EFT L 214 av 24.8.1993, s. 22).

(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved direktiv 97/18/EF 
(EFT L 114 av 1.5.1997, s. 43).

(3) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
96/350/EF (EFT L 135 av 6.6.1996, s. 32).

(4) EFT L 84 av 31.3.1978, s. 43.
(5) EFT L 246 av 17.9.1980, s.1 . Direktivet sist endret ved direktiv 84/467/

Euratom (EFT L 265 av 5.10.1984, s. 4).
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d) (.........),

e) «markedsføring», å gjøre tilgjengelig for tredjepart. Import 
til Fellesskapets tollområde anses i dette direktiv som 
markedsføring,

f) «vitenskapelig forskning og utvikling», vitenskapelige 
forsøk, analyser eller kjemisk forskning utført under 
kontrollerte vilkår; denne definisjon omfatter bestemmelse 
av stofflige egenskaper, opptreden og virkning så vel som 
vitenskapelige undersøkelser knyttet til produktutvikling,

g) «prosessorientert forskning og utvikling», videreutvikling 
av et stoff der det benyttes pilotforsøk og produksjonsforsøk 
for å undersøke stoffets bruksområder,

h) EINECS (European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances), Den europeiske liste over 
eksisterende markedsførte kjemiske stoffer. Denne 
oversikten inneholder den endelige listen over alle stoffer 
som antas å være på felleskapsmarkedet 18. september 
1981.

2. Følgende stoffer og stoffblandinger anses som «farlige» i 
henhold til dette direktiv:

a) eksplosive stoffer og stoffblandinger: faste, flytende, 
kremaktige eller geléaktige stoffer og stoffblandinger, som 
også uten tilførsel av atmosfærisk oksygen kan reagere 
eksotermisk med hurtig gassutvikling, og som under 
definerte prøvevilkår detonerer, forbrenner hurtig eller 
eksploderer under oppvarming ved delvis inneslutning,

b) oksiderende stoffer og stoffblandinger: stoffer og 
stoffblandinger som reagerer sterkt eksotermisk når de 
kommer i kontakt med andre stoffer, særlig brannfarlige 
stoffer,

c) ekstremt brannfarlige stoffer og stoffblandinger: flytende 
stoffer og stoffblandinger med ekstremt lavt flammepunkt og 
lavt kokepunkt samt gassformige stoffer og stoffblandinger 
som kan antennes i luft ved normal temperatur og trykk,

d) meget brannfarlige stoffer og stoffblandinger:

 — stoffer og stoffblandinger som uten tilførsel av energi 
kan utvikle varme og deretter antennes i kontakt med 
luft ved normal omgivelsestemperatur, eller

 — faste stoffer og stoffblandinger som lett kan antennes 
etter kortvarig kontakt med en tennkilde, og som 
fortsetter å brenne eller gløde etter at tennkilden er 
fjernet, eller

 — flytende stoffer og stoffblandinger som har et meget 
lavt flammepunkt, eller

 — stoffer og stoffblandinger som i kontakt med vann eller 
fuktig luft utvikler meget brannfarlige gasser i farlige 
mengder,

e) brannfarlige stoffer og stoffblandinger: flytende stoffer og 
stoffblandinger med lavt flammepunkt,

f) meget giftige stoffer og stoffblandinger: stoffer og 
stoffblandinger som i svært små mengder forårsaker 
død eller akutt eller kronisk helseskade når de innåndes, 
svelges eller opptas gjennom huden,

g) giftige stoffer og stoffblandinger: stoffer og stoffblandinger 
som i små mengder forårsaker død eller akutt eller kronisk 
helseskade når de innåndes, svelges eller opptas gjennom 
huden,

h) helseskadelige stoffer og stoffblandinger: stoffer og 
stoffblandinger som kan forårsake død eller akutt eller 
kronisk helseskade når de innåndes, svelges eller opptas 
gjennom huden,

i) etsende stoffer og stoffblandinger: stoffer og stoffblandinger 
som i berøring med levende vev kan ødelegge disse,

j) irriterende stoffer og stoffblandinger: ikke-etsende stoffer 
og stoffblandinger som ved umiddelbar, vedvarende 
eller gjentatt berøring med huden eller slimhinnene kan 
forårsake betennelse,

k) sensibiliserende stoffer og stoffblandinger: 
stoffer og stoffblandinger som kan framkalle en 
overfølsomhetsreaksjon når de innåndes eller opptas 
gjennom huden, slik at det ved ytterligere eksponering for 
stoffet eller stoffblandingen framkommer karakteristiske 
symptomer,

l) kreftframkallende stoffer og stoffblandinger: stoffer 
og stoffblandinger som kan framkalle kreft eller øke 
hyppigheten av kreft når de innåndes, svelges eller opptas 
gjennom huden,
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m) mutagene stoffer og stoffblandinger: stoffer og 
stoffblandinger som kan framkalle eller øke hyppigheten 
av arvelige genetiske defekter når de innåndes, svelges 
eller opptas gjennom huden,

n) reproduksjonstoksiske stoffer og stoffblandinger: stoffer og 
stoffblandinger som kan forårsake eller øke hyppigheten av 
ikke-arvelige skadelige virkninger på avkom og/eller skader 
på mannlige eller kvinnelige forplantningsfunksjoner eller 
-evne når de innåndes, svelges eller opptas gjennom 
huden,

o) miljøfarlige stoffer og stoffblandinger: stoffer og 
stoffblandinger, som dersom de slippes ut i miljøet, utgjør 
eller kan utgjøre en umiddelbar eller senere fare for én eller 
flere deler av miljøet.

Artikkel 3

Bestemmelse av farlige egenskaper for stoffblandinger

1. Vurderingen av en stoffblandings farlige egenskaper skal 
bygge på bestemmelse av

— fysisk-kjemiske egenskaper,

— egenskaper som påvirker helsen,

— miljøvirkninger.

Disse forskjellige egenskapene skal bestemmes i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i artikkel 5, 6 og 7.

Dersom det utføres laboratorieforsøk, skal de utføres på 
stoffblandingen slik den markedsføres.

2. Dersom bestemmelsen av farlige egenskaper utføres 
i samsvar med artikkel 5, 6 og 7, skal alle farlige stoffer i 
henhold til artikkel 2, særlig de som

— er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF,

— er oppført i ELINCS i samsvar med artikkel 21 i direktiv 
67/548/EØF,

— er klassifisert og merket midlertidig av den som er 
ansvarlig for markedsføringen, i samsvar med artikkel 6 i 
direktiv 67/548/EØF,

— er klassifisert og merket i samsvar med artikkel 7 i direktiv 
67/548/EØF og ennå ikke er oppført i ELINCS,

— omfattes av artikkel 8 i direktiv 67/548/EØF,

— er klassifisert og merket i samsvar med artikel 13 i direktiv 
67/548/EØF,

tas i betraktning i samsvar med bestemmelsene fastsatt i den 
anvendte metoden.

3. For stoffblandinger som omfattes av dette direktiv, skal 
farlige stoffer nevnt i nr. 2 som er klassifisert som farlige på 
grunnlag av sine helse- og/eller miljøvirkninger, enten de er til 
stede som urenheter eller tilsetningsstoffer, tas i betraktning når 
konsentrasjonene er lik eller høyere enn dem som er definert 
i tabellen nedenfor, med mindre lavere verdier er fastsatt i 
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller i del B i vedlegg II til 
dette direktiv, eller i del B i vedlegg III til dette direktiv, med 
mindre noe annet er angitt i vedlegg V til dette direktiv.

Stoffets fareklasse

Konsentrasjon som skal 
tas i betraktning for

gassformige 
stoffblandinger

% vol/vol

andre stoff-
blandinger

% vekt/vekt

Meget giftig ≥ 0,02 ≥ 0,1

Giftig ≥ 0,02 ≥ 0,1

Kreftframkallende kategori 1 
eller 2

≥ 0,02 ≥ 0,1

Mutagen kategori 1 eller 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1

Reproduksjonstoksisk kategori 
1 eller 2

≥ 0,02 ≥ 0,1

Helseskadelig ≥ 0,2 ≥ 1

Etsende ≥ 0,02 ≥ 1

Irriterende ≥ 0,2 ≥ 1

Sensibiliserende ≥ 0,2 ≥ 1

Kreftframkallende kategori 3 ≥ 0,2 ≥ 1
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Stoffets fareklasse

Konsentrasjon som skal 
tas i betraktning for

gassformige 
stoffblandinger

% vol/vol

andre stoff-
blandinger

% vekt/vekt

Mutagen kategori 3 ≥ 0,2 ≥ 1

Reproduksjonstoksisk kategori 
3

≥ 0,2 ≥ 1

Miljøfarlig N ≥ 0,1

Farlig for ozonlaget ≥ 0,1 ≥ 0,1

Miljøfarlig ≥ 1

Artikkel 4

Alminnelige prinsipper for klassifisering og merking

1. Klassifiseringen av farlige stoffblandinger ut fra graden 
av fare og farens art skal bygge på definisjonene av fareklasser 
som er fastsatt i artikkel 2.

2. De alminnelige prinsippene for klassifisering og merking 
av stoffblandinger skal anvendes i samsvar med kriteriene 
fastsatt i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF, med mindre 
alternative kriterier nevnt i artikkel 5, 6, 7 eller 10 og i de 
relevante tillegg til dette direktiv anvendes.

Artikkel 5

Vurdering av fare som skyldes fysisk-kjemiske egenskaper

1. Farene forbundet med en stoffblandings fysisk-
kjemiske egenskaper skal vurderes ved bestemmelse, etter 
metodene angitt i del A i tillegg V til direktiv 67/548/EØF, 
av de av stoffblandingens fysisk-kjemiske egenskaper som 
er nødvendige for relevant klassifisering og merking etter 
kriteriene fastsatt i vedlegg VI til nevnte direktiv.

2. Som unntak fra nr. 1 er det ikke nødvendig å bestemme en 
stoffblandings eksplosive, oksiderende, ekstremt brannfarlige 
eller brannfarlige egenskaper

— dersom ingen av bestanddelene har slike egenskaper, 
og stoffblandingen, på grunnlag av opplysninger som er 
tilgjengelige for produsenten, ikke kan antas å utgjøre en 
slik fare,

— ved endring av sammensetningen av en stoffblanding 
med kjent sammensetning, dersom det kan begrunnes 
vitenskapelig at en ny farevurdering ikke vil føre til endret 
klassifisering,

— dersom stoffblandinger som markedsføres i aerosolform, 
overholder bestemmelsene i artikkel 9a i direktiv  
75/324/EØF(1).

3. For enkelte tilfeller som metodene fastsatt i del A i 
vedlegg V til direktiv 67/548/EØF ikke er egnet for, er det 
fastsatt alternative beregningsmetoder i del B i vedlegg I til 
dette direktiv.

4. Visse unntak fra anvendelsen av metodene fastsatt i del A 
i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF er nevnt i del A i vedlegg 
I til dette direktiv.

5. Farer som skyldes fysisk-kjemiske egenskaper ved en 
stoffblanding som omfattes av direktiv 91/414/EØF, skal 
vurderes ved bestemmelse av de av stoffblandingens fysisk-
kjemiske egenskaper som er nødvendige for riktig klassifisering 
etter kriteriene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF. Disse 
egenskapene skal bestemmes etter metodene fastsatt i del 
A i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF, med mindre andre 
internasjonalt anerkjente metoder er akseptable i henhold til 
bestemmelsene i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF.

Artikkel 6

Vurdering av helsefare

1. En stoffblandings helsefarlige virkninger skal vurderes 
etter én eller flere av følgende framgangsmåter:

a) etter en konvensjonell metode beskrevet i vedlegg II,

b) ved bestemmelse av de toksikologiske egenskaper ved 
stoffblandingen som er nødvendige for riktig klassifisering 
etter kriteriene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF. Disse 
egenskapene skal bestemmes etter metodene fastsatt i del 
B i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF, med mindre det for 
plantevernmidler finnes andre internasjonalt anerkjente 
metoder som er akseptable i henhold til bestemmelsene i 
vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF.

(1) EFT L 147 av 9.6.1975, s. 40. Direktivet sist endret ved direktiv 94/1/EF 
(EFT L 23 av 28.1.1994, s. 28).
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2. Uten at kravene i direktiv 91/414/EØF berøres kan 
metodene i nr. 1 bokstav b) anvendes bare dersom den 
som er ansvarlig for markedsføringen av stoffblandingen, 
kan framlegge vitenskapelig bevis for at stoffblandingens 
toksikologiske egenskaper ikke kan bestemmes ved metoden 
i nr. 1 bokstav a), eller ut fra eksisterende resultater av 
dyreforsøk, forutsatt at metodene er begrunnet eller eksplisitt 
tillatt etter artikkel 12 i direktiv 86/609/EØF.

Dersom en toksikologisk egenskap er fastslått etter metodene i 
nr. 1 bokstav b) med henblikk på å skaffe nye data, skal forsøket 
utføres i samsvar med prinsippene for god laboratoriepraksis 
fastsatt i rådsdirektiv 87/18/EØF av 18. desember 1986 om 
tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene 
for god laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved 
prøving av kjemiske stoffer(1) og bestemmelsene i direktiv  
86/609/EØF, særlig artikkel 7 og 12.

Med forbehold for bestemmelsene i nr. 3 skal resultatene 
av metodene i nr. 1 bokstav b) anvendes til klassifisering av 
stoffblandingen dersom en toksikologisk egenskap er konstatert 
på grunnlag av metodene i nr. 1 bokstav a) og b), unntatt 
for kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske 
virkninger, der metoden i nr. 1 bokstav a) anvendes.

Eventuelle toksikologiske egenskaper ved stoffblandingen som 
ikke er vurdert etter metoden i nr. 1 bokstav b), skal vurderes 
etter metoden i nr. 1 bokstav a).

3. Dessuten gjelder følgende:

— dersom det på grunnlag av epidemiologiske undersøkelser, 
vitenskapelig gyldige undersøkelser som angitt i vedlegg 
VI til direktiv 67/548/EØF eller statistisk underbygd 
erfaring, for eksempel vurdering av data fra giftinforma-
sjonsavdelinger eller fra yrkessykdommer, kan påvises 
at toksikologiske virkninger hos mennesker skiller seg 
fra dem som følger av anvendelsen av metodene i nr. 1, 
skal stoffblandingen klassifiseres etter virkningene på 
mennesker.

— dersom det kan påvises at en konvensjonell vurdering 
på grunn av virkninger som potensering vil føre til 
undervurdering av den toksikologiske faren, skal det 
tas hensyn til disse virkningene ved klassifiseringen av 
stoffblandingen.

— dersom det kan påvises at en konvensjonell vurdering 
på grunn av virkninger som antagonisme vil føre til 
overvurdering av den toksikologiske faren, skal det tas  
 

hensyn til disse virkningene ved klassifiseringen av 
stoffblandingen.

4. For stoffblandinger av kjent sammensetning skal det, 
med unntak av stoffblandinger som omfattes av direktiv 
91/414/EØF og er klassifisert etter metoden i nr. 1 bokstav b), 
foretas en ny vurdering av helsefaren etter metodene i nr. 1 
bokstav a) eller b) dersom

— produsenten endrer den opprinnelige konsentrasjonen, 
uttrykt som prosent av vekt/vekt eller volum/volum, av én 
eller flere helsefarlige bestanddeler etter følgende tabell:

Intervall for bestanddelens 
opprinnelige konsentrasjon

Tillatt variasjon i bestanddelens 
opprinnelige konsentrasjon

≤ 2,5 % ± 30 %

> 2,5 ≤ 10 % ± 20 %

> 10 ≤ 25 % ± 10 %

> 25 ≤ 100 % ± 5 %

— produsenten endrer sammensetningen ved å bytte ut eller 
tilføye én eller flere bestanddeler, uavhengig av om disse 
anses som farlige i henhold til artikkel 2.

Den nye vurderingen skal foretas med mindre det kan 
begrunnes vitenskapelig at en ny farevurdering ikke vil føre til 
endret klassifisering.

Artikkel 7

Vurdering av miljøfare

1. En stoffblandings miljøfarlige virkninger skal vurderes 
etter én eller flere av følgende framgangsmåter:

a) etter en konvensjonell metode beskrevet i vedlegg III til 
dette direktiv,

b) ved bestemmelse av de miljøfarlige egenskaper ved 
stoffblandingen som er nødvendige for riktig klassifisering 
etter kriteriene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF. Disse 
egenskapene skal bestemmes etter metodene fastsatt i del 
C i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF, med mindre det for 

(10) EFT L 15 av 17.1.1987, s. 29.
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plantevernmidler finnes andre internasjonalt anerkjente 
metoder som er akseptable i henhold til bestemmelsene 
i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. Uten at 
forsøkskravene i direktiv 91/414/EØF berøres er vilkårene 
for anvendelse av forsøksmetodene beskrevet i del C i 
vedlegg III til dette direktiv.

2. Dersom en økotoksikologisk egenskap er fastslått etter 
metoden i nr. 1 bokstav b) med henblikk på å skaffe nye 
data, skal forsøket utføres i samsvar med prinsippene for 
god laboratoriepraksis fastsatt i rådsdirektiv 87/18/EØF og 
bestemmelsene i direktiv 86/609/EØF.

Dersom miljøfarene er vurdert etter begge nevnte 
framgangsmåter, skal resultatene nevnt i nr. 1 bokstav b) 
brukes ved klassifiseringen av stoffblandingen.

3. For stoffblandinger av kjent sammensetning skal det, 
med unntak av stoffblandinger som omfattes av direktiv 
91/414/EØF og som er klassifisert etter metoden i nr. 1 bokstav 
b), foretas en ny vurdering av helsefaren etter metoden i nr. 1 
bokstav a) eller metoden i nr. 1 bokstav b) dersom

— produsenten endrer den opprinnelige konentrasjonen, 
uttrykt som prosent av vekt/vekt eller volum/volum, av én 
eller flere miljøfarlige bestanddeler etter følgende tabell:

Intervall for bestanddelens 
opprinnelige konsentrasjon

Tillatt variasjon i bestanddelens 
opprinnelige konsentrasjon

≤ 2,5 % ± 30 %

> 2,5 ≤ 10 % ± 20 %

> 10 ≤ 25 % ± 10 %

> 25 ≤ 100 % ± 5 %

— produsenten endrer sammensetningen ved å bytte ut eller 
tilføye én eller flere bestanddeler, uavhengig av om disse 
anses som farlige i henhold til artikkel 2.

Den nye vurderingen skal foretas med mindre det kan 
begrunnes vitenskapelig at en ny farevurdering ikke vil føre til 
endret klassifisering.

Artikkel 8

Medlemsstatenes forpliktelser og oppgaver

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak slik 
at stoffblandinger som omfattes av dette direktiv, ikke kan 
markedsføres med mindre de er i samsvar med direktivet.

2. For å sikre samsvar med direktivet kan medlemsstatenes 
myndigheter anmode den som er ansvarlig for markedsføringen 
av stoffblandingen, om opplysninger om sammensetning og 
andre relevante opplysninger.

3. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for 
å sikre at den som er ansvarlig for markedsføringen av 
stoffblandingen, stiller til disposisjon for myndighetene i 
medlemsstatene

— de data som ligger til grunn for klassifiseringen og 
merkingen av stoffblandingen,

— alle relevante opplysninger om emballeringskrav i henhold 
til artikkel 9 nr. 1.3, herunder forsøkssertifikatet utstedt i 
henhold til del A i vedlegg IX til direktiv 67/548/EØF,

— de data som brukes ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet 
i henhold til artikkel 14.

4. Medlemsstatene og Kommisjonen skal utveksle 
opplysninger om navn og fullstendig adresse til den/de 
nasjonal(e) myndighet(er) som er ansvarlige for å gi og 
utveksle opplysninger om den praktiske gjennomføringen av 
dette direktiv.

Artikkel 9

Emballering

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak slik 
at

1.1. stoffblandinger i henhold til artikkel 1 nr. 2 og 
stoffblandinger som omfattes av vedlegg IV i henhold 
til artikkel 1 nr. 3, ikke kan markedsføres med mindre 
emballasjen oppfyller følgende krav:

 — emballasjen skal være slik utformet og framstilt at 
innholdet ikke kan slippe ut; denne bestemmelse 
gjelder ikke dersom det foreligger særlige 
sikkerhetsinnretninger,



Nr. 58/1082 23.11.2006EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 — emballasjens og lukkemekanismens materialer må 
ikke kunne angripes av innholdet eller danne 
farlige forbindelser med innholdet,

 — alle deler av emballasjen og lukkemekanismen 
skal  være solide og bestandige, slik at de ikke 
løsner, og de skal med sikkerhet kunne tåle de 
belastninger som normal håndtering innebærer,

 — beholdere med utskiftbar lukkemekanisme skal 
være slik utformet at emballasjen kan lukkes 
gjentatte ganger uten at innholdet slipper ut;

1.2. beholdere som inneholder stoffblandinger som 
omhandlet i artikkel 1 nr. 2 og stoffblandinger som 
omfattes av vedlegg IV etter artikkel 1 nr. 3, som tilbys 
eller selges til allmennheten, ikke har

 — en form og/eller en grafisk dekor som kan tiltrekke 
eller vekke aktiv nysgjerrighet hos barn eller 
villede forbrukere,

  eller

 — en utforming og/eller en betegnelse som brukes 
til næringsmidler, fôrvarer, legemidler eller 
kosmetiske produkter;

1.3. beholdere som inneholder visse stoffblandinger som 
tilbys eller selges til allmennheten, og som omfattes av 
vedlegg IV til dette direktiv,

 — er utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger,

  og/eller

 — har et følbart advarselsmerke.

Innretningene skal oppfylle de tekniske spesifikasjonene 
i del A og B i vedlegg IX til direktiv 67/548/EØF.

2. Emballasjen til stoffblandinger anses å oppfylle 
kravene i nr. 1.1, første, annet og tredje strekpunkt, 
dersom den er i samsvar med kravene til transport av 
farlig gods med jernbane, på vei, på innlands vannvei, 
til sjøs eller i luften.

Artikkel 10

Merking

1.1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak slik 
at

 a) stoffblandinger i henhold til artikkel 1 nr. 2 ikke kan 
markedsføres med mindre merkingen oppfyller alle 
krav i denne artikkel og de særlige bestemmelsene 
i del A og B i vedlegg V,

 b) stoffblandinger i henhold til artikkel 1 nr. 3 og 
definert i del B og C i vedlegg V ikke kan 
markedsføres med mindre merkingen på 
emballasjen oppfyller kravene i nr. 2.1 og 2.2 og 
de særlige bestemmelsene i del B og C i vedlegg 
V.

1.2. Med hensyn til plantevernmidler som omfattes av 
direktiv 91/414/EØF, skal kravene til merking fastsatt 
i dette direktiv ledsages av følgende ordlyd:

 «Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår 
risiko for mennesker og miljø.»

 Denne merkingen berører ikke opplysningene som 
kreves i henhold til artikkel 16 i og vedlegg V til 
direktiv 91/414/EØF.

2. All emballasje skal, på en måte som er lett leselig og 
ikke kan slettes, være tydelig merket med følgende 
opplysninger:

2.1. Stoffblandingens handelsnavn eller betegnelse.

2.2. Navn på og fullstendig adresse, herunder telefonnummer, 
til den person i Fellesskapet som er ansvarlig for å 
markedsføre stoffblandingen, enten det er produsent, 
importør eller distributør.

2.3. Den kjemiske betegnelsen på stoffet eller stoffene som 
forekommer i stoffblandingen, etter følgende vilkår:

2.3.1. For stoffblandinger som er klassifisert som T+, T eller 
Xn etter artikkel 6 skal det bare tas hensyn til T+-, T- og 
Xn-stoffer som forekommer i konsentrasjoner som er 
lik eller høyere enn den laveste grensen (Xn-grensen) 
for hvert av dem fastsatt i vedlegg I til direktiv 67/548/
EØF, eller i mangel av dette, i del B i vedlegg II til 
dette direktiv.

2.3.2. For stoffblandinger klassifisert som C etter artikkel 6 
skal det bare tas hensyn til C-stoffer som forekommer i 
konsentrasjoner som er lik eller høyere enn den laveste 
grensen (Xi-grensen) som er fastsatt i vedlegg I til 
direktiv 67/548/EØF, eller i mangel av dette, i del B i 
vedlegg II til dette direktiv.

2.3.3. Navnet på stoffene som har ligget til grunn for 
klassifiseringen av stoffblandingen i én eller flere av 
følgende fareklasser:



23.11.2006 Nr. 58/1083EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 — kreftframkallende kategori 1, 2 eller 3,

 — mutagen kategori 1, 2 eller 3,

 — reproduksjonstoksisk kategori 1, 2 eller 3,

 — meget giftig, giftig eller helsefarlig på grunn 
av ikke-dødelige virkninger etter én enkelt 
eksponering,

 — giftige eller helseskadelig på grunn av alvorlige 
virkninger etter gjentatte eller langvarig 
eksponering,

 — sensibiliserende,

skal oppgis på etiketten.

Den kjemiske betegnelsen skal være en av betegnelsene 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF eller i 
en internasjonalt anerkjent kjemisk nomenklatur 
dersom tilvarende betegnelse ennå ikke finnes i nevnte 
vedlegg.

2.3.4. Som følge av bestemmelsene ovenfor er det ikke 
nødvendig at navnet på stoffet eller stoffene som har 
ligget til grunn for klassifiseringen av stoffblandingen 
i følgende fareklasser:

 — eksplosiv,

 — oksiderende,

 — ekstremt brannfarlig,

 — meget brannfarlig,

 — brannfarlig,

 — irriterende,

 — miljøfarlig,

er oppført på etiketten, med mindre stoffet skal nevnes 
i henhold til nr. 2.3.1, 2.3.2 eller 2.3.3.

2.3.5. Som hovedregel er det tilstrekkelig med fire kjemiske 
betegnelser for å identifisere de stoffene som utgjør 
den største helsefaren, og som har ligget til grunn for 
klassifiseringen og valget av tilhørende risikosetninger. 
I enkelte tilfeller kan det imidlertid være nødvendig 
med flere enn fire betegnelser.

2.4. Faresymbol(er) og farebetegnelse(r)

 Faresymboler, i den grad de er påkrevd i dette direktiv, 
og betegnelser på farene forbundet med bruk av 
stoffblandingen skal være i samsvar med formuleringene 
i vedlegg II og VI til direktiv 67/548/EØF, og skal 
anvendes ut fra resultatene av farevurderingene i 
henhold til vedlegg I, II og II til dette direktiv.

 Dersom en stoffblanding må tildeles flere enn ett 
faresymbol,

 — gjør krav om bruk av symbolet T symbolene C 
og X valgfrie, med mindre noe annet er fastsatt i 
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF,

 — gjør symbolet C symbolet X valgfritt,

 — gjør symbolet E symbolene F og O valgfrie,

 — gjør symbolet Xn symbolet Xi valgfritt.

 Symbolet eller symbolene trykkes i svart på oransjegul 
bakgrunn.

2.5. Risikosetninger (R-setninger)

 Risikosetninger (R-setninger) skal være i samsvar med 
formuleringene i vedlegg III og med bestemmelsene i 
vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF, og skal tildeles ut 
fra resultatene av farevurderingen utført i samsvar med 
vedlegg I, II og III til dette direktiv.

 Som hovedregel er det tilstrekkelig med seks R-
setninger for å beskrive risikoene; i den forbindelse 
anses de kombinerte setningene oppført i vedlegg III 
til direktiv 67/548/EØF som enkeltsetninger. Dersom 
stoffblandingen kommer inn under flere enn én 
fareklasse, skal imidlertid disse standardsetningene 
omfatte samtlige av de mest alvorlige farene som er 
forbundet med stoffblandingen. I enkelte tilfeller kan 
det imidlertid være nødvendig med flere enn seks R-
setninger.

 Det er ikke nødvendig å bruke standardsetningene 
«ekstremt brannfarlig» eller «meget brannfarlig» 
dersom de gjentar en farebetegnelse brukt i henhold til 
nr. 2.4.
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2.6. Sikkerhetssetninger (S-setninger)

 Sikkerhetssetningene (S-setningene) skal være i 
samsvar med formuleringene i vedlegg IV og med 
bestemmelsene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF, 
og skal tildeles ut fra resultatene av farevurderingen 
utført i samsvar med vedlegg I, II og III til dette 
direktiv.

 Som hovedregel er det tilstrekkelig med seks  
S-setninger for å beskrive de mest påkrevde 
forholdsregler; i den forbindelse anses de kombinerte 
setningene oppført i vedlegg IV til direktiv  
67/548/EØF som enkeltsetninger. I enkelte tilfeller 
kan det imidlertid være nødvendig med flere enn seks 
S-setninger.

 Dersom det er fysisk umulig å angi sikkerhetssetningene 
på selve etiketten eller emballasjen, skal 
sikkerhetssetningene for bruk av stoffblandingen 
vedlegges emballasjen.

2.7. Innholdets nominelle mengde (nominell masse eller 
nominelt volum) for stoffblandinger som tilbys eller 
selges til allmennheten.

3. For visse stoffblandinger som er klassifisert som 
farlige i henhold til artikkel 7, kan det som unntak 
fra nr. 2.4, 2.5 og 2.6 i denne artikkel fastsettes 
unntak fra bestemmelsene om miljømerking eller 
særlige bestemmelser med hensyn til miljømerking 
etter framgangsmåten i artikkel 20, dersom det kan 
påvises at miljøvirkningene blir mindre. Disse unntak 
eller særlige bestemmelser er definert og fastsatt i del 
A eller B i vedlegg V.

4. Dersom innholdet i emballasjen ikke overstiger 
125 ml,

 — er angivelse av R-setninger og S-setninger ikke 
påkrevd for stoffblandinger som er klassifisert 
som meget brannfarlige, oksiderende, irriterende 
— med unntak av stoffblandinger tildelt R41 
— eller miljøfarlige og forsynt med faresymbolet 
N,

 — er angivelse av R-setninger nødvendig, men ikke 
angivelse av S-setninger, for stoffblandinger som 
er klassifisert som brannfarlige eller miljøfarlige 
og ikke tildelt faresymbolet N.

5. Uten at artikkel 16 nr. 4 i direktiv 91/414/EØF 
berøres, skal angivelser som «giftfri», «uskadelig», 
«ikke forurensende», «økologisk» eller tilsvarende 
formuleringer som antyder at stoffblandingen ikke er 
farlig, eller som kan føre til at farene forbundet med 

stoffblandingen undervurderes, ikke forekomme på 
emballasjen eller etiketten til noen stoffblanding som 
omfattes av dette direktiv.

Artikkel 11

Iverksetting av merkingskravene

1. Dersom opplysningene som er fastsatt i artikkel 10, 
finnes på en etikett, skal etiketten være omhyggelig festet 
til én eller flere sider av emballasjen, slik at opplysningene 
kan leses horisontalt når emballasjen er plassert på normal 
måte. Etikettens dimensjoner er fastsatt i vedlegg VI til 
direktiv 67/548/EØF, og etiketten skal brukes bare til å angi 
opplysningene som kreves i dette direktiv, og om nødvendig, 
supplerende helse- eller sikkerhetsopplysninger.

2. Det kreves ingen etikett dersom selve emballasjen 
er tydelig merket med opplysningene som kreves etter 
bestemmelsene fastsatt i nr. 1.

3. Fargen på og utformingen av etiketten, eller for nr. 2, 
emballasjen, skal være slik at faresymbolet og bakgrunnen 
skiller seg klart ut.

4. Opplysningene som kreves på etiketten i henhold til 
artikkel 10, skal skille seg klart ut fra bakgrunnen, og skal ha 
en størrelse og mellomrom som gjør dem lette å lese.

Særlige bestemmelser med hensyn til disse opplysningenes 
presentasjon og format er fastsatt i vedlegg VI til direktiv 
67/548/EØF.

5. Medlemsstatene kan kreve at farlige stoffblandinger 
som omfattes av dette direktiv og som markedsføres på deres 
territorium, skal merkes på statens offisielle språk.

6. Merkingskravene i dette direktiv skal anses som oppfylt

a) ved anvendelse av ytre emballasje med én eller flere indre 
emballasjer, dersom den ytre emballasjen er merket i 
samsvar med internasjonale regler for transport av farlig 
gods, og den eller de indre emballasjen(e) er merket i 
samsvar med dette direktiv,

b) for enkeltemballasje:

 — dersom emballasjen er merket i samsvar med 
internasjonale regler for transport av farlig gods og 
med artikkel 10 nr. 2. punkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 og 2.6; 
for stoffblandinger som er klassifisert etter artikkel 7, 
gjelder dessuten bestemmelsene i artikkel 10 nr. 2. 
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punkt 2.4 med hensyn til den aktuelle egenskapen, 
dersom denne ikke er nevnt på etiketten, eller

 — eventuelt for bestemte emballasjetyper som mobile 
gassflasker, dersom emballasjen er merket i samsvar 
med de særlige kravene nevnt i vedlegg VI til direktiv 
67/548/EØF.

Dersom farlige stoffblandinger ikke forlater en medlemsstats 
territorium, kan merking etter nasjonale bestemmelser 
tillates i stedet for merking etter de internasjonale regler 
for transport av farlig gods.

Artikkel 12

Unntak fra merkings- og emballeringskravene

1. Artikkel 9, 10 og 11 får ikke anvendelse på sprengstoffer 
som markedsføres med sikte på sprengstoffvirkning eller 
pyroteknisk virkning.

2. Artikkel 9, 10 og 11 får ikke anvendelse på visse farlige 
stoffblandinger i henhold til artikkel 5, 6 eller 7 som er nærmere 
definert i vedlegg VII, som i den form de markedsføres, ikke 
utgjør noen fysisk-kjemisk risiko, helsefare eller miljøfare.

3. Medlemsstatene kan dessuten tillate

a) at merkingen påkrevd i artikkel 10 plasseres på en annen 
egnet måte på emballasje som er for liten eller på annen 
måte uegnet for merking etter artikkel 11 nr. 1 og 2,

b) som unntak fra artikkel 10 og 11, at emballasjen til farlige 
stoffblandinger som er klassifisert som helseskadelige, 
ekstremt brannfarlige, meget brannfarlige, brannfarlige, 
irriterende eller oksiderende, ikke merkes eller merkes 
på en annen måte, dersom de inneholder så små mengder 
at det ikke er grunn til å frykte fare for personer som 
håndterer stoffblandingene, eller for andre personer,

c) som unntak fra artikkel 10 og 11, for stoffblandinger som 
er klassifisert i samsvar med artikkel 7, at emballasjen til 
farlige stoffblandinger ikke merkes eller merkes på en 
annen måte, dersom de inneholder så små mengder at det 
ikke er grunn til å frykte noen fare for miljøet,

d) som unntak fra artikkel 10 og 11, at emballasjen til farlige 
stoffblandinger som ikke er nevnt i bokstav b) eller c), 
merkes på en annen egnet måte, dersom emballasjen er for 
liten eller på annen måte uegnet for merking som fastsatt i 
artikkel 10 og 11, og det ikke er grunn til å frykte fare for 
personer som håndterer stoffblandingene, eller for andre 
personer.

Ved anvendelse av dette nummer tillates ikke bruk av andre 
faresymboler, farebetegnelser, R-setninger eller S-setninger 
enn dem som er fastsatt i dette direktiv.

4. Dersom en medlemsstat benytter seg av mulighetene 
fastsatt i nr. 3, skal den umiddelbart underrette Kommisjonen 
og medlemsstatene om dette. Dersom det er hensiktsmessig, 
skal det treffes tiltak innenfor rammene av vedlegg V og i 
samsvar med bestemmelsene i artikkel 20.

Artikkel 13

Fjernsalg

Reklame for stoffblandinger som omfattes av dette direktiv, 
som gir en privatperson mulighet til å inngå en kjøpekontrakt 
uten først å ha sett stoffblandingens etikett, skal gjengi hvilken 
type eller typer av fare som er angitt på etiketten. Dette kravet 
berører ikke europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av  
20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler().

Artikkel 14

Sikkerhetsdatablad

1. Opplysningene på sikkerhetsdatabladet er først og 
fremst rettet mot yrkesbrukere, og skal gjøre det mulig 
for dem å treffe de nødvendige tiltak med hensyn til 
vern av helse, sikkerhet og miljø på arbeidsplassen.

2.1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at

 a) den som er ansvarlig for markedsføringen av 
en stoffblanding i henhold til artikkel 1 nr. 2, 
framlegger et sikkerhetsdatablad,

 b) den som er ansvarlig for markedsføringen av en 
stoffblanding, på anmodning fra en yrkesbruker 
framlegger et sikkerhetsdatablad

(1) EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19.



Nr. 58/1086 23.11.2006EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

  med forholdsmessig tilpassede opplysninger for 
stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige i 
henhold til artikkel 5, 6 eller 7, men som inneholder 
i enkeltkonsentrasjoner på ≥ 1 vektprosent for ikke-
gassformige stoffblandinger og ≥ 0,2 volumprosent 
for gassformige stoffblandinger minst

 — ett helsefarlig eller miljøfarlig stoff eller

 — ett stoff som det er fastsatt fellesskapsgrenser 
for for eksponering på arbeidsplasser.

2.2. Sikkerhetsdatabladet og framleggingen av det skal 
være i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/155/
EØF.

2.3. De endringer som er nødvendige for å tilpasse direktiv 
91/155/EØF til den tekniske utvikling, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 i dette direktiv.

 Særlig skal de endringer som er nødvendige for å 
etterkomme bestemmelsene i nr. 2.1 bokstav b), vedtas 
før datoen nevnt i artikkel 22 nr 1.

2.4. Sikkerhetsdatabladet kan framlegges på papir eller 
elektronisk, forutsatt at mottakeren har det nødvendige 
mottaksutstyr.

Artikkel 15

Kjemiske navns fortrolighet

Dersom den som er ansvarlig for markedsføringen av en 
stoffblanding, kan påvise at angivelse på etiketten eller 
sikkerhetsdatabladet av den kjemiske identiteten til et stoff 
som utelukkende er klassifisert som

— irriterende, med unntak av stoffer tildelt risikosetning 
R41, eller irriterende i kombinasjon med én eller flere av 
egenskapene nevnt i artikkel 10 nr. 2.3.4, eller

— helseskadelig eller helseskadelig i kombinasjon med én 
eller flere av egenskapene nevnt i artikkel 10 nr. 2.3.4 som 
alene har akutt dødelige virkninger,

innebærer en risiko for fortroligheten til vedkommendes 
immaterialrett, kan vedkommende, i samsvar med vedlegg VI, 
henvise til stoffet ved et navn som identifiserer de viktigste 
funksjonelle kjemiske grupper, eller ved et annet navn. Denne 

framgangsmåten kan ikke benyttes dersom det er fastsatt en 
fellesskapsgrense for eksponering for det aktuelle stoffet.

Dersom den som er ansvarlig for markedsføringen, ønsker å 
dra nytte av bestemmelsene om fortrolighet, må vedkommende 
framlegge søknad for vedkommende myndighet i medlemsstaten 
der stoffblandingen første gang markedsføres.

Denne søknaden skal framlegges i samsvar med bestemmelsene 
i vedlegg VI, og skal inneholde de nødvendige opplysninger i 
skjemaet i del A i nevnte vedlegg. Vedkommende myndighet 
kan likevel be om tilleggsopplysninger fra den som er 
ansvarlig for markedsføringen av stoffblandingen, dersom 
slike opplysninger synes nødvendige for å vurdere søknaden.

Den myndighet i medlemsstaten som mottar en søknad om 
fortrolighet, skal underrette søkeren om sin beslutning. Den 
som er ansvarlig for markedsføringen av stoffblandingen, 
skal videresende en kopi av denne beslutningen til hver av 
medlemsstatene der vedkommende ønsker å markedsføre 
produktet.

Fortrolige opplysninger som myndighetene i en medlemsstat 
eller Kommisjonen får kjennskap til, skal behandles i samsvar 
med artikkel 19 nr. 4 i direktiv 67/548/EØF.

Artikkel 16

Medlemsstatenes rett til vern av arbeidstakeres sikkerhet

Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes rett til innenfor 
traktatens rammer å fastsette de krav de anser nødvendige 
for å sikre at arbeidstakere beskyttes ved bruk av de aktuelle 
farlige stoffblandinger, forutsatt at det ikke innebærer at 
klassifiseringen, emballeringen eller merkingen av farlige 
stoffblandinger som er fastsatt i dette direktiv, endres.

Artikkel 17

Organer med ansvar for å motta opplysninger om 
helsevirkninger

Medlemsstatene skal utpeke det eller de organer som skal 
ha ansvar for å motta opplysningene, herunder den kjemiske 
sammensetningen, om stoffblandinger som markedsføres og 
anses som farlige på grunn av sine helsevirkninger eller på 
grunn av sine fysisk-kjemiske virkninger.
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Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at de 
utpekte organer gir den nødvendige sikkerhet for at de mottatte 
opplysninger behandles fortrolig. Disse opplysningene kan 
bare brukes til å imøtekomme medisinske krav med sikte på 
forebyggende eller helbredende tiltak, særlig i nødstilfeller.

Medlemsstatene skal sikre at opplysningene ikke brukes til 
andre formål.

Medlemsstatene skal sikre at de utpekte organer har tilgang 
til alle de opplysninger fra produsentene eller de som er 
ansvarlige for markedsføringen, som er nødvendige for å 
utføre de oppgaver som er pålagt dem.

Artikkel 18

Bestemmelse om fritt varebytte

Med forbehold for bestemmelsene i andre fellesskapsrettsakter 
kan medlemsstatene ikke forby, begrense eller hindre 
markedsføring av stoffblandinger på grunnlag av disses 
klassifisering, emballering, merking eller sikkerhetsdatablader 
dersom stoffblandingene oppfyller bestemmelsene i dette 
direktiv.

Artikkel 19

Bestemmelse om beskyttelse

1. Dersom en medlemsstat på grunnlag av detaljerte 
opplysninger fastslår at en stoffblanding, selv om den oppfyller 
bestemmelsene i dette direktiv, utgjør en fare for mennesker 
eller miljø, av årsaker knyttet til bestemmelsene i dette direktiv, 
kan den midlertidig forby markedsføring av stoffblandingen 
eller fastsette særlige vilkår for markedsføringen på sitt 
territorium. Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
og de andre medlemsstatene om slike tiltak og begrunne sin 
beslutning.

2. I tilfellet omhandlet i nr. 1 skal Kommisjonen rådføre seg 
med medlemsstatene så snart som mulig.

3. Kommisjonen skal treffe beslutning etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 20.

Artikkel 20

Tilpasning til den tekniske utvikling

De endringer som er nødvendige for å tilpasse vedleggene 
til dette direktiv til den tekniske utvikling, skal vedtas etter 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 29 nr. 4 bokstav a) i direktiv 
67/548/EØF.

Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av 
representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens 
representant.

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et 
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg 
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter 
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall 
som er fastsatt i traktatens artikkel 205 nr. 2 for beslutninger 
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved 
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av medlemsstatenes 
representanter ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen 
skal ikke avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de er i 
samsvar med komiteens uttalelse.

Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med komiteens 
uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal Kommisjonen 
omgående framlegge for Rådet et forslag til tiltak som skal 
treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder 
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de 
foreslåtte tiltakene.

Artikkel 21

Oppheving av direktiver

1. Direktivene nevnt i del A i vedlegg VIII oppheves, 
uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med 
hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning og 
gjennomføring av direktivene nevnt i del B i vedlegg VIII.

2. Direktivene nevnt i del A i vedlegg VIII får anvendelse 
for Østerrike, Finland og Sverige, med forbehold for 
bestemmelsene i del C i nevnte vedlegg og i samsvar med 
traktatens bestemmelser.

3. Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg IX.
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Artikkel 22

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 30. juli 2002 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene skal anvende lovene og forskriftene 
nevnt i nr. 1

a) for stoffblandinger som ikke kommer under virkeområdet 
for direktiv 91/414/EØF og direktiv 98/8/EF fra 30. juli 
2002, og

b) for stoffblandinger som kommer inn under virkeområdet 
for direktiv 91/414/EØF eller direktiv 98/8/EF fra 30. juli 
2004.

3. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, 
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere 
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 23

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 21 nr. 2 får anvendelse fra 1. januar 1999.

Artikkel 24

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. mai 1999.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. M. GIL-ROBLES J. FISCHER
 President Formann
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VEDLEGG I

METODER FOR VURDERING AV STOFFBLANDINGERS FYSISK-KJEMISKE EGENSKAPER I 
HENHOLD TIL ARTIKKEL 5

DEL A

Unntak fra prøvingsmetodene i vedlegg V del A til direktiv 67/548/EØF

Se nr. 2.2.5 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

DEL B

Alternative beregningsmetoder

B.1. Ikke-gassformige stoffblandinger

 1. Metode for bestemmelse av oksiderende egenskaper for stoffblandinger som inneholder organiske 
peroksider

Se nr. 2.2.2.1 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

B.2. Gassformige stoffblandinger

 1. Metode for bestemmelse av oksiderende egenskaper

  Se nr. 9.1.1.2 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

 2. Metode for bestemmelse av brannfare

  Se nr. 9.1.1.1 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.
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VEDLEGG II

METODER FOR VURDERING AV STOFFBLANDINGERS HELSEFARE I HENHOLD TIL ARTIKKEL 6

Innledning

Det skal foretas en vurdering for alle helsevirkninger som tilsvarer helsevirkningene til stoffene som inngår i en 
stoffblanding. Denne konvensjonelle metoden, beskrevet i del A og B i dette vedlegg, er en beregningsmetode som 
får anvendelse for alle stoffblandinger, og som tar hensyn til alle helsefarlige egenskaper til stoffer som inngår i 
stoffblandingen. For dette formål er helsefarlige virkninger inndelt som følger:

1. Akutt, dødelig virkning.

2. Ikke-dødelig, irreversibel virkning etter én enkelt eksponering.

3. Alvorlige virkninger etter gjentatt eller forlenget eksponering.

4. Etsende virkninger, irriterende virkninger.

5. Sensibiliserende virkninger.

6. Kreftframkallende virkninger, mutagene virkninger, reproduksjonstoksiske virkninger.

Helsevirkningene til en stoffblanding skal vurderes i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) etter den konvensjonelle 
metoden beskrevet i del A og B i dette vedlegg, ved anvendelse av konsentrasjonsgrensene for de enkelte stoffene.

a) Når det for farlige stoffer oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF er fastsatt konsentrasjonsgrenser som er 
tilstrekkelige til at vurderingsmåten beskrevet i del A i dette vedlegg kan anvendes, skal disse konsentrasjonsgrensene 
benyttes.

b) Dersom de farlige stoffene ikke er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten de 
konsentrasjonsgrensene som er nødvendige for bruk av vurderingsmåten beskrevet i del A i dette vedlegg, skal 
konsentrasjonsgrensene fastsettes i samsvar med del B i dette vedlegg.

Framgangsmåten for klassifisering er gjengitt i del A i dette vedlegg.

Klassifiseringen av stoffet/stoffene og den resulterende klassifiseringen av stoffblandingen uttrykkes

— ved et symbol og én eller flere risikosetninger, eller

— ved fareklasser (kategori 1, kategori 2 eller kategori 3), også med tildeling av risikosetninger dersom stoffene og 
stoffblandingene har kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske virkninger. Det er derfor viktig at 
det i tillegg til faresymbolet tas hensyn til alle de særlige risikosetningene som er tildelt hvert enkelt stoff.

Den systematiske vurderingen av alle helsefarlige virkninger uttrykkes ved hjelp av konsentrasjonsgrenser uttrykt i 
vektprosent, bortsett fra for gassformige stoffblandinger, der de er uttrykt i volumprosent, avhengig av klassifiseringen 
av det enkelte stoff.

Dersom konsentrasjonsgrensene ikke er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, benyttes verdiene oppført i del B i 
dette vedlegg ved anvendelse av den konvensjonelle metoden.

DEL A

Framgangsmåte for vurdering av helsefare

Vurderingen foretas etter følgende trinnvise framgangsmåte:

1.  Følgende stoffblandinger klassifiseres som meget giftige:

1.1.  på grunn av sine akutte, dødelige virkninger med tildeling av faresymbolet «T+», farebetegnelsen «meget giftig» 
og risikosetning R26, R27 eller R28:
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1.1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som meget giftige og gir slike virkninger, 
i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

b) konsentrasjonen angitt i nr. 1 i del B i dette vedlegg (tabell I eller I A), dersom stoffet eller stoffene ikke er 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

1.1.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som meget giftige, i enkeltkonsentrasjoner som 
er lavere enn grensene angitt i nr. 1.1.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PT+ = vektprosent eller volumprosent av hvert meget giftige stoff i stoffblandingen,

 LT+ = grensen for meget giftig virkning for hvert meget giftige stoff, uttrykt i vektprosent eller volumprosent,

1.2. på grunn av sine ikke-dødelige, irreversible virkninger etter én enkelt eksponering med tildeling av faresymbolet 
«T+», farebetegnelsen «meget giftig» og risikosetning R39/inntaksvei.

 Stoffblandinger som inneholder minst ett farlig stoff som gir slike virkninger, i enkeltkonsentrasjoner lik eller 
høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 2 i del B i dette vedlegg (tabell II eller II A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser.

2. Følgende stoffblandinger klassifiseres som giftige:

2.1. på grunn av sine akutte, dødelige virkninger med tildeling av faresymbolet «T», farebetegnelsen «giftig» og 
risikosetning R23, R24 eller R25:

2.1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som meget giftige eller giftige og gir slike 
virkninger, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 1 i del B i dette vedlegg (tabell I eller I A), dersom stoffet eller stoffene ikke er 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

2.1.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som meget giftige eller giftige, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 2.1.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PT+ = vektprosent eller volumprosent av hvert meget giftige stoff i stoffblandingen,

 PT = vektprosent eller volumprosent av hvert giftige stoff i stoffblandingen,

 LT = grensen for giftig virkning for hvert meget giftige eller giftige stoff, uttrykt i vektprosent eller 
volumprosent,

2.2. på grunn av sine ikke-dødelige, irreversible virkninger etter én enkelt eksponering med tildeling av faresymbolet 
«T», farebetegnelsen «giftig» og risikosetning R39/inntaksvei:

 Stoffblandinger som inneholder minst ett farlig stoff klassifisert som meget giftig eller giftig som gir slike 
virkninger, i enkeltkonsentrasjoner lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller
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 b) konsentrasjonen angitt i nr. 2 i del B i dette vedlegg (tabell II eller II A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

2.3. på grunn av sine langtidsvirkninger med tildeling av faresymbolet «T», farebetegnelsen «giftig» og risikosetning 
R48/inntaksvei:

 stoffblandinger som inneholder minst ett farlig stoff som gir slike virkninger, i enkeltkonsentrasjoner lik eller 
høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 3 i del B i dette vedlegg (tabell III eller III A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser.

3. Følgende stoffblandinger klassifiseres som helseskadelige:

3.1. på grunn av sine akutte, dødelige virkninger med tildeling av faresymbolet «Xn», farebetegnelsen «helseskadelig» 
og risikosetning R20, R21 eller R22:

3.1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som meget giftige, giftige eller 
helseskadelige og gir slike virkninger, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 1 i del B i dette vedlegg (tabell I eller I A), dersom stoffet eller stoffene ikke er 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

3.1.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som meget giftige, giftige eller helseskadelige, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 3.1.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PT+ = vektprosent eller volumprosent av hvert meget giftige stoff i stoffblandingen,

 PT = vektprosent eller volumprosent av hvert giftige stoff i stoffblandingen,

 P×n = vektprosent eller volumprosent av hvert helseskadelige stoff i stoffblandingen,

 L×n = grensen for skadelig virkning for hvert meget giftige, giftige eller helseskadelige stoff, uttrykt i 
vektprosent eller volumprosent,

3.2. på grunn av sine akutte virkninger på lungene ved svelging, med tildeling av faresymbolet «Xn», farebetegnelsen 
«helseskadelig» og risikosetning R65:

 Stoffblandinger som er klassifisert som helseskadelige etter kriteriene i nr. 3.2.3 i vedlegg VI til direktiv 67/548/
EØF. Ved anvendelse av den konvensjonelle metoden etter nr. 3.1 skal det ikke tas hensyn til klassifiseringen av 
et stoff etter R65,

3.3. på grunn av sine ikke-dødelige, irreversible virkninger etter én enkelt eksponering, med tildeling av faresymbolet 
«Xn», farebetegnelsen «helseskadelig» og risikosetning R40/inntaksvei:

 Stoffblandinger som inneholder minst ett farlig stoff klassifisert som meget giftig, giftig eller helseskadelig som 
gir slike virkninger i enkeltkonsentrasjoner lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 2 i del B i dette vedlegg (tabell II eller II A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

3.4. på grunn av sine langtidsvirkninger med tildeling av faresymbolet «Xn», farebetegnelsen «helseskadelig» og 
risikosetning R48/inntaksvei:

 Stoffblandinger som inneholder minst ett farlig stoff klassifisert som giftig eller helseskadelig som gir slike 
virkninger i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

Xn Xn Xn

Xn
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 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 3 i del B i dette vedlegg (tabell III eller III A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser.

4. Følgende stoffblandinger klassifiseres som etsende:

4.1. med tildeling av faresymbolet «C», farebetegnelsen «etsende» og risikosetning R35:

4.1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som etsende og er tildelt risikosetning 
R35, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a)  konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b)  konsentrasjonen angitt i nr. 4 i del B i dette vedlegg (tabell IV eller IV A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

4.1.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som etsende og er tildelt risikosetning R35, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 4.1.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PC, R35 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 i stoffblandingen,

 LC, R35 = grensen for etsende virkning for hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35, uttrykt i vektprosent eller 
volumprosent,

4.2. med tildeling av faresymbolet «C», farebetegnelsen «etsende» og risikosetningen R34:

4.2.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som etsende og er tildelt risikosetning R35 
eller R34, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 4 i del B i dette vedlegg (tabell IV eller IV A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

4.2.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som etsende og er tildelt risikosetning R35 eller 
R34, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 4.2.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PC, R35 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 i stoffblandingen,

 PC, R34 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R34 i stoffblandingen,

 LC, R34 = grensen for etsende virkning for hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 eller R34, uttrykt i 
vektprosent eller volumprosent.

5. Følgende stoffblandinger klassifiseres som irriterende:

5.1. med fare for alvorlige øyeskader og tildeling av faresymbolet «Xi», farebetegnelsen «irriterende» og 
risikosetningen R41:

5.1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning 
R41, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

Pc, R35

Lc, R35

Pc, R35 Pc, R34

Lc, R34 Lc, R34
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 b) konsentrasjonen angitt i nr. 4 i del B i dette vedlegg (tabell IV eller IV A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

5.1.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning R41, 
eller klassifisert som etsende og er tildelt risikosetning R35 eller R34, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn 
grensene angitt i nr. 5.1.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PC, R35 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 i stoffblandingen,

 PC, R34 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R34 i stoffblandingen,

 PXi, R41 = vektprosent eller volumprosent av hvert irriterende stoff tildelt risikosetning R41 i stoffblandingen,

 LXi, R41 = grenseverdien for klassifisering med irriterende virkning med R41 for hvert etsende stoff tildelt 
risikosetning R35 eller R34 eller irriterende stoff tildelt risikosetning R41, uttrykt i vektprosent eller 
volumprosent,

5.2. for øynene og med tildeling av faresymbolet «Xi», farebetegnelsen «irriterende» og risikosetningen R36:

5.2.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som etsende og er tildelt risikosetning 
R35 eller R34, eller klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning R41 eller R36, i enkeltkonsentrasjoner 
som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 4 i del B i dette vedlegg (tabell IV eller IV A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

5.2.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning R41 eller 
R36, eller klassifisert som etsende og tildelt risikosetning R35 eller R34, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere 
enn grensene angitt i nr. 5.2.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PC, R35 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 i stoffblandingen,

 PC, R34 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R34 i stoffblandingen,

 PXi, R41 = vektprosent eller volumprosent av hvert irriterende stoff tildelt risikosetning R41 i stoffblandingen,

 PXi, R36 = vektprosent eller volumprosent av hvert irriterende stoff tildelt risikosetning R36 i stoffblandingen,

 LXi, R36 = grenseverdien for klassifisering med irriterende virkning med R36 for hvert etsende stoff tildelt 
risikosetning R35 eller R34 eller irriterende stoff tildelt risikosetning R41 eller R36, uttrykt i 
vektprosent eller volumprosent,

5.3. for huden og med tildeling av faresymbolet «Xi», farebetegnelsen «irriterende» og risikosetning R38:

5.3.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning 
R38, eller klassifisert som etsende og tildelt risikosetning R35 eller R34, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller 
høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 4 i del B i dette vedlegg (tabell IV eller IV A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

Pc, R35 Pc, R34 PXi, R41 PXi, R36

LXi, R36 LXi, R36 LXi, R36 LXi, R36

Pc, R35 Pc, R34 PXi, R41

LXi, R41 LXi, R41 LXi, R41



23.11.2006 Nr. 58/1095EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5.3.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning R38, 
eller klassifisert som etsende og tildelt risikosetning R35 eller R34, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn 
grensene angitt i nr. 5.3.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PC, R35 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 i stoffblandingen,

 PC, R34 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R34 i stoffblandingen,

 PXi, R38 = vektprosent eller volumprosent av hvert irriterende stoff tildelt risikosetning R38 i stoffblandingen,

 LXi, R38 = grenseverdien for klassifisering med irriterende virkning med R38 for hvert etsende stoff tildelt 
risikosetning R35 eller R34 eller irriterende stoff tildelt risikosetning R38, uttrykt i vektprosent eller 
volumprosent,

5.4. for luftveiene og med tildeling av faresymbolet «Xi», farebetegnelsen «irriterende» og risikosetning R37:

5.4.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning 
R37, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 4 i del B i dette vedlegg (tabell IV eller IV A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

5.4.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning R37, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 5.4.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PXi, R37 = vektprosent eller volumprosent av hvert irriterende stoff tildelt risikosetning R37 i stoffblandingen,

 LXi, R37 = grenseverdien for klassifisering med irriterende virkning med R37 for hvert irriterende stoff tildelt 
risikosetning R37, uttrykt i vektprosent eller volumprosent,

5.4.3. gassformige stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt 
risikosetning R37, eller klassifisert som etsende og tildelt risikosetning R35 eller R34, i enkeltkonsentrasjoner 
som er lavere enn grenseverdiene angitt i nr. 5.4.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PC, R35 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 i stoffblandingen,

 PC, R34 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R34 i stoffblandingen,

 PXi, R37 = vektprosent eller volumprosent av hvert irriterende stoff tildelt risikosetning R37 i stoffblandingen,

 LXi, R37 = grenseverdien for klassifisering med irriterende virkning med R37 for hvert gassformig etsende stoff 
tildelt risikosetning R35 eller R34 eller gassformig irriterende stoff tildelt risikosetning R37, uttrykt i 
vektprosent eller volumprosent.

6. Følgende stoffblandinger klassifiseres som sensibiliserende:

6.1. ved hudkontakt og med tildeling av faresymbolet «Xi», farebetegnelsen «irriterende» og risikosetning R43:

 stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som sensibiliserende og er tildelt 
risikosetning R43, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

Pc, R35 Pc, R34 PXi, R38

LXi, R38 LXi, R38 LXi, R38

Pc, R37

LXi, R37

Pc, R35 Pc, R34 PXi, R37

LXi, R37 LXi, R37 LXi, R37
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 b) konsentrasjonen angitt i nr. 5 i del B i dette vedlegg (tabell V eller V A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

6.2. ved innånding og med tildeling av faresymbolet «Xn», farebetegnelsen «helseskadelig» og risikosetning R42:

 stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som sensibiliserende og er tildelt 
risikosetning R42, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 5 i del B i dette vedlegg (tabell V eller V A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier.

7. Følgende stoffblandinger klassifiseres som kreftframkallende:

7.1. i kategori 1 eller 2 og med tildeling av faresymbolet «T» og risikosetning R45 eller R49:

 stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
kreftframkallende og er tildelt risikosetning R45 eller R49, som betegner kreftframkallende stoffer i kategori 1 
eller 2, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

7.2. i kategori 3 og med tildeling av faresymbolet «Xn» og risikosetning R40:

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
kreftframkallende og er tildelt risikosetning R40, som betegner kreftframkallende stoffer i kategori 3, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser.

8. Følgende stoffblandinger klassifiseres som mutagene:

8.1. i kategori 1 eller 2 og med tildeling av faresymbolet «T» og risikosetning R46:

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som mutagene 
og er tildelt risikosetning R46, som betegner mutagene stoffer i kategori 1 eller 2, i enkeltkonsentrasjoner som 
er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

8.2. i kategori 3 og med tildeling av faresymbolet «Xn» og risikosetning R40:

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
mutagene og er tildelt risikosetning R40, som betegner mutagene stoffer i kategori 3, i enkeltkonsentrasjoner 
som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier.
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9. Følgende stoffblandinger klassifiseres som reproduksjonstoksiske:

9.1. i kategori 1 eller 2 og med tildeling av faresymbolet «T» og risikosetning R60 (fruktbarhet):

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
reproduksjonstoksiske og er tildelt risikosetning R60, som betegner reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 1 
eller 2, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

9.2. i kategori 3 og med tildeling av faresymbolet «Xn» og risikosetning R62 (fruktbarhet):

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
reproduksjonstoksiske og er tildelt risikosetning R62, som betegner reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 3, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

9.3. i kategori 1 eller 2 og med tildeling av faresymbolet «T» og risikosetning R61 (utvikling):

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
reproduksjonstoksiske og er tildelt risikosetning R61, som betegner reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 1 
eller 2, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

9.4. i kategori 3 og med tildeling av faresymbolet «Xn» og risikosetning R63 (utvikling):

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
reproduksjonstoksiske og er tildelt risikosetning R63, som betegner reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 3, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier.

DEL B

Konsentrasjonsgrenseverdier for vurdering av helsefare

For hver av de helsefarlige virkningene angir første tabell (tabell I til VI) konsentrasjonsgrenseverdier (i vektprosent) 
for ikke-gassformige stoffblandinger, mens annen tabell (tabell I A til VI A) angir konsentrasjonsgrenseverdier (i 
volumprosent) for gassformige stoffblandinger. Disse konsentrasjonsgrenseverdiene anvendes dersom det ikke er angitt 
spesifikke konsentrasjonsgrenseverdier for det aktuelle stoffet i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.
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1. Akutte, dødelige virkninger

1.1. I k k e - g a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 Konsentrasjonsgrenseverdiene, uttrykt i vektprosent, som er fastsatt i tabell I, bestemmer stoffblandingens 
klassifisering ut fra enkeltkonsentrasjonen til det eller de tilstedeværende stoffene, hvis klassifisering også er 
angitt.

Tabell I

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

T+ T Xn

T+ og R26, R27, R28 konsentrasjon ≥ 7 % 1 % 
≤ konsentrasjon < 7 %

0,1 % 
≤ konsentrasjon < 1 %

T og R23, R24, R25 konsentrasjon ≥ 25 % 3 % 
≤ konsentrasjon < 25 %

Xn og R20, R21, R22 konsentrasjon ≥ 25 %

 Stoffblandingen skal tildeles risikosetninger etter følgende kriterier:

 — etiketten skal inneholde én eller flere av de ovennevnte R-setninger i samsvar med klassifiseringen som er 
brukt,

 — i alminnelighet skal de R-setninger som velges, være de som gjelder for stoffet eller stoffene hvis 
konsentrasjon svarer til den strengeste klassifiseringen.

1.2. G a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 Konsentrasjonsgrenseverdiene, uttrykt i volumprosent, som er fastsatt i tabell I A, bestemmer den gassformige 
stoffblandingens klassifisering ut fra enkeltkonsentrasjonen til den eller de tilstedeværende gassene, hvis 
klassifisering også er angitt.

Tabell I A

Stoffets (gassens) 
klassifisering

Den gassformige stoffblandingens klassifisering

T+ T Xn

T+ og R26, R27, R28 konsentrasjon ≥ 1 % 0,2 % 
≤ konsentrasjon < 1 %

0,02 % 
≤ konsentrasjon < 0,2 %

T og R23, R24, R25 konsentrasjon ≥ 5 % 0,5 % 
≤ konsentrasjon < 5 %

Xn og R20, R21, R22 konsentrasjon ≥ 5 %

 Stoffblandingen skal tildeles risikosetninger etter følgende kriterier:

 — etiketten skal inneholde én eller flere av de ovennevnte R-setninger i samsvar med klassifiseringen som er 
brukt,

 — i alminnelighet skal de R-setninger som velges, være de som gjelder for stoffet eller stoffene hvis 
konsentrasjon svarer til den strengeste klassifiseringen.
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2. Ikke-dødelige, irreversible virkninger etter én eksponering

2.1. I k k e - g a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For stoffer som gir ikke-dødelige, irreversible virkninger etter én eksponering (R39/inntaksvei, R40/inntaksvei), 
bestemmer de enkelte konsentrasjonsgrensene i tabell II, uttrykt i vektprosent, om nødvendig stoffblandingens 
klassifisering.

Tabell II

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

T+ T Xn

T+ og R39/inntaksvei konsentrasjon ≥ 10 %
R39(*) obligatorisk

1 % 
≤ konsentrasjon < 10 %

R39(*) obligatorisk

0,1 % 
≤ konsentrasjon < 1 %

R40(*) obligatorisk

T og R39/inntaksvei konsentrasjon ≥ 10 %
R39(*) obligatorisk

1 % 
≤ konsentrasjon < 10 %

R40(*) obligatorisk

Xn og R40/inntaksvei konsentrasjon ≥ 10 %
R40(*) obligatorisk

(*) For å angi tilførsels-/inntaksvei (eksponeringsmåte) skal de kombinerte R-setningene angitt i nr. 3.2.1, 
3.2.2 og 3.2.3 i merkeguiden (vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) benyttes.

2.2. G a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For gasser som gir ikke-dødelige, irreversible virkninger etter én eksponering (R39/inntaksvei, R40/inntaksvei), 
bestemmer de enkelte konsentrasjonsgrenseverdiene i tabell II A, uttrykt i volumprosent, om nødvendig 
stoffblandingens klassifisering.

Tabell II A

Stoffets (gassens) 
klassifisering

Den gassformige stoffblandingens klassifisering

T+ T Xn

T+ og R39/inntaksvei konsentrasjon ≥ 1 %
R39 (*) obligatorisk

0,2 % 
≤ konsentrasjon < 1 %

R39 (*) obligatorisk

0,02 % 
≤ konsentrasjon < 0,2 %

R40 (*) obligatorisk

T og R39/inntaksvei konsentrasjon ≥ 5 %
R39 (*) obligatorisk

0,5 % 
≤ konsentrasjon < 5 %

R40 (*) obligatorisk

Xn og R40/inntaksvei konsentrasjon ≥ 5 %

R40 (*) obligatorisk

(*) For å angi tilførsels-/inntaksvei (eksponeringsmåte) skal de kombinerte R-setningene angitt i nr. 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.3 i 
merkeguiden (vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) benyttes

3. Alvorlige virkninger etter gjentatt eller langvarig eksponering

3.1. I k k e - g a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For stoffer som gir alvorlige virkninger etter gjentatt eller langvarig eksponering (R48/inntaksvei), bestemmer de 
enkelte konsentrasjonsgrenseverdiene fastsatt i tabell III, uttrykt i vektprosent, om nødvendig stoffblandingens 
klassifisering.
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Tabell III

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

T Xn

T og R48/inntaksvei konsentrasjon ≥ 10 %
R48(*) obligatorisk

1 % ≤ konsentrasjon < 10 %
R48(*) obligatorisk

Xn og R48/inntaksvei konsentrasjon ≥ 10 %
R48(*) obligatorisk

(*) For å angi tilførsels-/inntaksvei (eksponeringsmåte) skal de kombinerte R-setningene angitt i nr. 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.3 i 
merkeguiden (vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) benyttes.

3.2. G a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For gasser som gir alvorlige virkninger etter gjentatt eller langvarig eksponering (R48/inntaksvei), bestemmer 
de enkelte konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell III A, uttrykt i volumprosent, om nødvendig stoffblandingens 
klassifisering.

Tabell III A

Stoffets (gassens) klassifisering Den gassformige stoffblandingens klassifisering

T Xn

T og R48/inntaksvei konsentrasjon ≥ 5 %
R48(*) obligatorisk

0,5 % ≤ konsentrasjon < 5 %
R48(*) obligatorisk

Xn og R48/inntaksvei konsentrasjon ≥ 5 %
R48(*) obligatorisk

(*) For å angi tilførsels-/inntaksvei (eksponeringsmåte) skal de kombinerte R-setningene angitt i nr. 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.3 i 
merkeguiden (vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) benyttes.

4. Etsende og irriterende virkninger, herunder alvorlige øyeskader

4.1. I k k e  g a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For stoffer som gir etsende virkninger (R34, R35) eller irriterende virkninger (R36, R37, R38, R41), bestemmer 
de enkelte konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell IV, uttrykt i vektprosent, om nødvendig stoffblandingens 
klassifisering.

Tabell IV

Stoffets  
klassifisering

Stoffblandingens klassifisering

C og R35 C og R34 Xi og R41 Xi og R36, R37, R38

C og R35 konsentrasjon ≥ 10 %
R35 obligatorisk

5 % ≤ konsentrasjon 
< 10 %

R34 obligatorisk

5 %(*) 1 % ≤ konsentrasjon 
< 5 %

R36/38 obligatorisk

C og R34 konsentrasjon ≥ 10 %
R34 obligatorisk

10 %(*) 5 % ≤ konsentrasjon 
< 10 %

R36/38 obligatorisk
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Stoffets  
klassifisering

Stoffblandingens klassifisering

C og R35 C og R34 Xi og R41 Xi og R36, R37, R38

Xi og R34 konsentrasjon 
≥ 10 %

R41 
obligatorisk

5 % ≤ konsentrasjon 
< 10 %

R36 obligatorisk

Xi og R36, R37, 
R38

konsentrasjon ≥ 
20 %

R36, R37, R38 
er obligatorisk 

avhengig av stoffets 
konsentrasjon 

dersom de gjelder 
for de aktuelle 

stoffene

(*) I henhold til merkeguiden (vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) skal etsende stoffer som er merket med setning 
R35 eller R34 anses som om de også var merket med setning R41. Derfor kan slike stoffer, dersom stoffblandingen 
inneholder etsende stoffer med R35 eller R34 i en konsentrasjon lavere enn konsentrasjonsgrensene for klassifisering 
av stoffblandingen som etsende, bidra til at stoffblandingen klassifiseres som irriterende med R41 eller irriterende med 
R36.

4.2. G a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For gasser som gir slike virkninger (R34, R35 eller R36, R37, R38, R41), bestemmer de enkelte 
konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell IV A, uttrykt i volumprosent, om nødvendig stoffblandingens 
klassifisering.

Tabell IV A

Stoffets (gassens) 
klassifisering

Stoffblandingens klassifisering

C og R35 C og R34 Xi og R41 Xi og R36, R37, R38

C og R35 konsentrasjon ≥ 1 %
R35 obligatorisk

0,2 % ≤ 
konsentrasjon < 10 %

R34 obligatorisk

0,2 % (*) 0,02 % ≤ 
konsentrasjon < 

0,2 %
R36/37/38 

obligatorisk

C og R34 konsentrasjon ≥ 5 %
R34 obligatorisk

5 % (*) 0,5 % ≤ 
konsentrasjon < 5 %

R36/37/38 
obligatorisk

Xi og R34 konsentrasjon 
≥ 5 %
R41 

obligatorisk

0,5 % ≤ 
konsentrasjon < 5 %

R36 obligatorisk

Xi og R36, R37, 
R38

konsentrasjon ≥ 5 %
R36, R37, R38 er 
obligatorisk etter 

relevans

(*) I henhold til merkeguiden (vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) skal etsende stoffer som er merket med setning R35 eller 
R34 anses som om de også var merket med setning R41. Derfor kan slike stoffer, dersom stoffblandingen inneholder 
en etsende stoffer med R35 eller R34 i en konsentrasjon lavere enn konsentrasjonsgrensene for klassifisering av 
stoffblandingen som etsende, bidra til at stoffblandingen klassifiseres som irriterende med R41 eller irriterende med 
R36.

5. Sensibiliserende virkninger

5.1. I k k e - g a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 Stoffblandinger som gir slike virkninger, klassifiseres som sensibiliserende og tildeles

 — symbolet Xn og setning R42 dersom virkningen kan framkalles ved innånding,
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 — symbolet Xi og setning R43 dersom virkningen kan framkalles ved hudkontakt.

 De enkelte konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell V, uttrykt i vektprosent, bestemmer om nødvendig 
stoffblandingens klassifisering.

Tabell V

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

Sensibiliserende og R42 Sensibiliserende og R43

Sensibiliserende og R42 konsentrasjon ≥ 1 % R42 
obligatorisk

Sensibiliserende og R43 konsentrasjon ≥ 1 % R43 
obligatorisk

5.2. G a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 Gassformige stoffblandinger som gir slike virkninger, klassifiseres som sensibiliserende med

 — symbolet Xn og setning R42 dersom virkningen kan framkalles ved innånding,

 — symbolet Xi og setning R43 dersom virkningen kan framkalles ved hudkontakt.

 De enkelte konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell V A, uttrykt i volumprosent, bestemmer om nødvendig 
stoffblandingens klassifisering.

Tabell V A

Stoffets (gassens) klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

Sensibiliserende og R42 Sensibiliserende og R43

Sensibiliserende og R42 konsentrasjon ≥ 0,2 % R42 
obligatorisk

Sensibiliserende og R43 konsentrasjon ≥ 0,2 % R43 
obligatorisk

6. Kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske virkninger

6.1. I k k e - g a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For stoffer med slike virkninger bestemmer eventuelt konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell VI, uttrykt 
i vektprosent, stoffblandingens klassifisering. Stoffblandingene tildeles følgende faresymboler og 
risikosetninger:

Kreftframkallende, kategori 1 og 2: T; R45 eller R49

Kreftframkallende, kategori 3: Xn; R40

Mutagen, kategori 1 og 2:  T; R46

Mutagen, kategori 3:   Xn; R40

Reproduksjonstoksisk (fruktbarhet), kategori 1 og 2: T; R60

Reproduksjonstoksisk (utvikling), kategori 1 og 2: T; R61

Reproduksjonstoksisk (fruktbarhet), kategori 3: Xn; R62

Reproduksjonstoksisk (utvikling), kategori 3: Xn; R63
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Tabell VI

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

Kategori 1 og 2 Kategori 3

Kreftframkallende stoffer i kategori 
1 eller 2 og R45 eller R49

konsentrasjon ≥ 0,1 %
kreftframkallende

R45, R49 obligatorisk etter 
relevans

Kreftframkallende stoffer i kategori 
3 og R40

konsentrasjon ≥ 1 %
kreftframkallende
R40 obligatorisk

Mutagene stoffer i kategori 1 eller 
2 og R46

konsentrasjon ≥ 0,1 %
mutagen

R46 obligatorisk

Mutagene stoffer i kategori 3 og 
R40

konsentrasjon ≥ 1 %
mutagen

R40 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer 
i kategori 1 eller 2 og R60 
(fruktbarhet)

konsentrasjon ≥ 0,5 %
reproduksjonstoksisk 

(fruktbarhet)
R60 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer i 
kategori 3 og R62 (fruktbarhet)

konsentrasjon ≥ 5 %
reproduksjonstoksisk 

(fruktbarhet)
R62 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer 
i kategori 1 eller 2 og R61 
(utvikling)

konsentrasjon ≥ 0,5 %reproduksj
onstoksisk (utvikling)

R61 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer i 
kategori 3 og R63 (utvikling)

konsentrasjon ≥ 5 %
reproduksjonstoksisk (utvikling)

R63 obligatorisk

6.2. Gassformige stoffblandinger

For gasser med slike virkninger bestemmer eventuelt konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell VI A, uttrykt 
i volumprosent, stoffblandingens klassifisering. Stoffblandingene tildeles følgende faresymboler og 
risikosetninger:

Kreftframkallende, kategori 1 og 2: T; R45 eller R49

Kreftframkallende, kategori 3: Xn; R40

Mutagen, kategori 1 og 2:  T; R46

Mutagen, kategori 3:   Xn; R40

Reproduksjonstoksisk (fruktbarhet), kategori 1 og 2: T; R60

Reproduksjonstoksisk (utvikling), kategori 1 og 2: T; R61

Reproduksjonstoksisk (fruktbarhet), kategori 3: Xn; R62

Reproduksjonstoksisk (utvikling), kategori 3: Xn; R63
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Tabell VI A

Stoffets (gassens) klassifisering

Stoffblandingens klassifisering

Kategori 1 og 2 Kategori 3

Kreftframkallende stoffer i kategori 
1 eller 2 tildelt R45 eller R49

konsentrasjon ≥ 0,1 %
kreftframkallende

R45, R49 obligatorisk etter 
relevans

Kreftframkallende stoffer i kategori 
3 og R40

konsentrasjon ≥ 1 %
kreftframkallende
R40 obligatorisk

Mutagene stoffer i kategori 1 eller 
2 og R46

konsentrasjon ≥ 0,1 %
mutagen

R46 obligatorisk

Mutagene stoffer i kategori 3 og 
R40

konsentrasjon ≥ 1 %
mutagen

R40 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer 
i kategori 1 eller 2 og R60 
(fruktbarhet)

konsentrasjon ≥ 0,2 %
reproduksjonstoksisk 

(fruktbarhet)
R60 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer i 
kategori 3 og R62 (fruktbarhet)

konsentrasjon ≥ 1 %
reproduksjonstoksisk 

(fruktbarhet)
R62 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer 
i kategori 1 eller 2 og R61 
(utvikling)

konsentrasjon ≥ 0,2 %
reproduksjonstoksisk (utvikling)

R61 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer i 
kategori 3 og R63 (utvikling)

konsentrasjon ≥ 1 %
reproduksjonstoksisk (utvikling)

R63 obligatorisk
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VEDLEGG III

METODER FOR VURDERING AV EN STOFFBLANDINGS MILJØFARLIGE EGENSKAPER I 
HENHOLD TIL ARTIKKEL 7

Innledning

Den systematiske vurderingen av alle miljøfarlige virkninger uttrykkes ved hjelp av konsentrasjonsgrenser, uttrykt 
i vektprosent, bortsett fra for gassformige stoffer, der de uttrykkes i volumprosent, i forhold til det aktuelle stoffets 
klassifisering.

Del A angir beregningsmetode etter artikkel 7 nr. 1 bokstav a), og fastsetter hvilke R-setninger som skal benyttes ved 
klassifiseringen av stoffblandingen.

Del B angir konsentrasjonsgrenseverdiene som skal brukes ved anvendelse av den konvensjonelle metoden, og 
relevante faresymboler og R-setninger for klassifiseringen.

I henhold til artikkel 7 nr. 1 bokstav a) skal en stoffblandings miljøfarlige virkninger vurderes etter den konvensjonelle 
metoden beskrevet i del A og B i dette vedlegg, ved hjelp av individuelle konsentrasjonsgrenseverdier.

a) Når det for farlige stoffer oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF er fastsatt konsentrasjonsgrenser som er 
tilstrekkelige til at vurderingsmåten beskrevet i del A i dette vedlegg kan anvendes, skal disse konsentrasjonsgrensene 
benyttes.

b) Dersom de farlige stoffene ikke er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten de 
konsentrasjonsgrensene som er nødvendige for bruk av vurderingsmetoden beskrevet i del A i dette vedlegg, skal 
konsentrasjonsgrensene fastsettes i samsvar med del B i dette vedlegg.

Del C angir forsøksmetoder for vurdering av fare for vannmiljøet.

DEL A

Framgangsmåte for vurdering av miljøfarer

a) Vannmiljø

 I. K o n v e n s j o n e l l  m e t o d e  f o r  v u r d e r i n g  a v  f a r e r  f o r  v a n n m i l j ø e t

Den konvensjonelle metoden for vurdering av farer for vannmiljøet tar hensyn til alle farer som et stoff kan 
innebære for dette miljøet, etter følgende spesifikasjoner:

Følgende stoffblandinger klassifiseres som miljøfarlige:

 1. med tildeling av faresymbolet «N», farebetegnelsen «miljøfarlig» og risikosetning R50 og R53  
(R50-53):

 1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R50-53, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i del B i dette vedlegg (tabell 1), dersom stoffet eller stoffene ikke er oppført 
i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/1106 23.11.2006

 1.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R50-53, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 1.1.1 bokstav a) eller b), dersom

∑ ( PN, R50-53 ) ≥ 1
LN, R50-53

der

 PN, R50-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50-53,

 LN, R50-53 = konsentrasjonsgrenseverdien R50-53 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R50-53, uttrykt i 
vektprosent,

 2. med tildeling av faresymbolet «N», farebetegnelsen «miljøfarlig» og risikosetning R51 og R53 (R51-53), 
med mindre stoffblandingen allerede er klassifisert etter nr. 1.1 ovenfor:

 2.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R50-53 eller R51-53, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonsgrenseverdien angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle 
stoffene, eller

 b) konsentrasjonsgrenseverdien angitt i del B i dette vedlegg (tabell 1), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

 2.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R50-53 eller R51-53, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 1.2.1 bokstav a) eller 
b), dersom

∑ ( PN, R50-53
+

PN, R51-53 ) ≥ 1
LN, R51-53 L N, R51-53

  der

 PN, R50-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50-53,

 PN, R51-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R51-53,

 LN, R51-53 = konsentrasjonsgrenseverdien R51-53 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R50-53 eller R51-53, 
uttrykt i vektprosent,

 3. med tildeling av risikosetning R52 og R53 (R52-53), med mindre stoffblandingen allerede er klassifisert 
etter nr. 1.1 eller 1.2 ovenfor:

 3.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R50-53, R51-53 eller R52-53, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonsgrenseverdien angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle 
stoffene, eller

 b) konsentrasjonsgrenseverdien angitt i del B i dette vedlegg (tabell 1), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

 3.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R50-53, R51-53 eller R52-53, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 1.3.1 bokstav 
a) eller b), dersom

∑ ( PN, R50-53
+

PN, R51-53
+

PR52-53 ) ≥ 1
LN, R52-53 L N, R53-53 LR52-53

  der

 PN, R50-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50-53,
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 PN, R51-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R51-53,

 PR52-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R52-53,

 LR52-53 = konsentrasjonsgrenseverdien R52-53 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R50-53, R51-53 eller 
R52-53, uttrykt i vektprosent,

 4. med tildeling av faresymbolet «N», farebetegnelsen «miljøfarlig» og risikosetning R50, med mindre 
stoffblandingen allerede er klassifisert etter nr. 1.1 ovenfor:

 4.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R50, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i del B i dette vedlegg (tabell 2), dersom stoffet eller stoffene ikke er oppført 
i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

 4.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R50, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 1.4.1 bokstav a) eller b), dersom

∑ ( PN, R50 ) ≥ 1
LN, R50

  der

 PN, R50 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50,

 LN, R50 = grense R50 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R50, uttrykt i vektprosent,

 4.3 stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R50, men som ikke oppfyller kravene i nr. 1.4.1 eller 1.4.2, og som inneholder ett eller flere stoffer som 
er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning R50-53, dersom

∑ ( PN, R50
+

PN, R50-53 ) ≥ 1
LN, R50 LN, R50

  der

 PN, R50 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50,

 PN, R50-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50-53,

 LN, R50 = konsentrasjonsgrenseverdien R50 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R50 eller R50-53, uttrykt 
i vektprosent,

 5. med tildeling av risikosetning R52, med mindre stoffblandingen allerede er klassifisert etter nr. 1.1, 1.2, 
1.3 eller 1.4 ovenfor:

 5.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R52, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i del B i dette vedlegg (tabell 3), dersom stoffet eller stoffene ikke er oppført 
i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,
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 5.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R52, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 1.5.1 bokstav a) eller b), dersom

∑ ( PR52 ) ≥ 1
LR52

  der

 PR52 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R52,

 LR52 = grense R52 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R52, uttrykt i vektprosent,

 6. med tildeling av risikosetning R53, med mindre stoffblandingen allerede er klassifisert etter nr. 1.1, 1.2 
eller 1.3 ovenfor:

 6.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R53, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i del B i dette vedlegg (tabell 4), dersom stoffet eller stoffene ikke er oppført 
i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

 6.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R53, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 1.6.1 bokstav a) eller b), dersom

∑ ( PR53 ) ≥ 1
LR53

  der

  PR53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R53,

  LR53 = grense R53 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R53, uttrykt i vektprosent,

 6.3 stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R53, men som ikke oppfyller kravene i nr. 1.6.2, og som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert 
som miljøfarlige og er tildelt risikosetning R50-53, R51-53 eller R52-53 dersom

∑ ( PR53
+

PN, R50-53
+

PN, R51-53
+

PR52-53 ) ≥ 1
LR53 LR53 LR53 LR53

der

PR53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R53,

PN, R50-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50-53,

PN, R51-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R51-53,

PR52-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R52-53,

LR53 = grense R53 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R53, R50-53, R51-53 eller R52-53, uttrykt i 
  vektprosent.

b) Ikke-vannmiljø

 1. OZONLAGET

 I. K o n v e n s j o n e l l  m e t o d e  f o r  v u r d e r i n g  a v  s t o f f b l a n d i n g e r  s o m  f a r l i g e  f o r  
o z o n l a g e t

Følgende stoffblandinger klassifiseres som miljøfarlige:

 1. med tildeling av faresymbolet «N», farebetegnelsen «miljøfarlig» og risikosetning R59:
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 1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
faresymbolet «N» og risikosetning R59, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, 
eller

 b) konsentrasjonen angitt i del B i dette vedlegg (tabell 5), dersom stoffet eller stoffene ikke er 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

 2. med tildeling av risikosetning R59:

 2.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R59, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, 
eller

 b) konsentrasjonen angitt i del B i dette vedlegg (tabell 5), dersom stoffet eller stoffene ikke er 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier.

 2. LANDMILJØET

 I. V u r d e r i n g  a v  s t o f f b l a n d i n g e r  s o m  e r  f a r l i g e  f o r  l a n d m i l j ø e t

Klassifisering av stoffblandinger med risikosetningene nedenfor skjer etter at detaljerte kriterier for bruk 
av setningene er tatt med i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

 R54 Giftig for planter

 R55 Giftig for dyr

 R56 Giftig for jordorganismer

 R57 Giftig for bier

 R58 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet

DEL B

Konsentrasjonsgrenseverdier til bruk ved vurdering av miljøfarer

I. For vannmiljøet

Konsentrasjonsgrenseverdiene fastsatt i tabellene nedenfor, uttrykt i vektprosent, bestemmer stoffblandingens 
klassifisering i forhold til enkeltkonsentrasjonen til det eller de tilstedeværende stoffene, hvis klassifisering også 
er angitt.

Tabell 1

Akutt toksisitet i vann og langtidsskadevirkninger

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

N, R50-53 N, R51-53 R52-53

N, R50-53 konsentrasjon ≥ 25 % 2,5 % 
≤ konsentrasjon < 25 %

0,25 % ≤ konsentrasjon 
< 2,5 %

N, R51-53 konsentrasjon ≥ 25 %
2,5 % ≤ konsentrasjon 

< 25 %

R52-53 konsentrasjon ≥ 25 %
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Tabell 2

Akutt toksisitet i vann

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

N, R50

N, R-50 konsentrasjon ≥ 25 %

N, R50-53 konsentrasjon ≥ 25 %

Tabell 3

Toksisitet i vann

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

R52

R52 konsentrasjon ≥ 25 %

Tabell 4

Langtidsskadevirkninger

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

R53

R53 konsentrasjon ≥ 25 %

N, R50-53 konsentrasjon ≥ 25 %

N, R51-53 konsentrasjon ≥ 25 %

R52-53 konsentrasjon ≥ 25 %

II. For ikke-vannmiljø

Konsentrasjonsgrenseverdiene fastsatt i tabellene nedenfor, uttrykt i vektprosent, eller for gasser, i volumprosent, 
bestemmer stoffblandingens klassifisering i forhold til enkeltkonsentrasjonen til det eller de tilstedeværende 
stoffene, hvis klassifisering også er angitt.

Tabell 5

Skadelig for ozonlaget

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

N, R59

N og R59 konsentrasjon ≥ 0,1 %

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

R59

R59 konsentrasjon ≥ 0,1 %
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DEL C

Forsøksmetoder for vurdering av farer for vannmiljøet

Klassifiseringen av en stoffblanding foretas vanligvis etter den konvensjonelle metoden. For bestemmelse av akutt 
toksisitet i vann kan det imidlertid finnes tilfeller der det er mer hensiktsmessig å foreta forsøk med stoffblandingen.

Resultatet av disse forsøkene kan bare endre klassifiseringen med hensyn til akutt toksisitet i vann, som anvendelse av 
den konvensjonelle metoden ville ha resultert i.

Dersom den ansvarlige for markedsføringen velger å gjennomføre slike forsøk, må det sikres at kvalitetskriteriene for 
forsøksmetodene i del C i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF overholdes.

Videre må forsøkene foretas med alle tre arter i samsvar med kriteriene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF (alger, 
dafnier og fisk), med mindre stoffblandingen allerede etter forsøk med én av artene er tildelt høyeste fareklasse, eller 
det allerede foreligger forsøksresultater som var tilgjengelige før dette direktivs ikrafttredelse.
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VEDLEGG IV

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BEHOLDERE SOM INNEHOLDER STOFFBLANDINGER SOM 
TILBYS ELLER SELGES TIL ALLMENNHETEN

DEL A

Beholdere som skal være utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger

1. Beholdere, uansett størrelse, som inneholder stoffblandinger som tilbys eller selges til allmennheten og er merket 
som meget giftig, giftig eller etsende, i samsvar med artikkel 10 og på vilkårene fastsatt i artikkel 6 i dette direktiv, 
skal være utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger.

2. Beholdere, uansett kapasitet, som inneholder stoffblandinger som er helsefarlige ved innånding (Xn, R65) og som er 
klassifisert og merket i samsvar med nr. 3.2.3 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF, med unntak av stoffblandinger 
som markedsføres i aerosolbeholdere eller i beholdere med en forseglet forstøvingsinnretning, skal være utstyrt 
med barnesikrede lukkeinnretninger.

3. Beholdere, uansett kapasitet, som inneholder minst ett av stoffene nevnt nedenfor i en konsentrasjon som er lik eller 
høyere enn den høyeste angitte enkeltkonsentrasjonen,

Nr.
Stoff

Konsentrasjonsgrense
CAS-nummer Navn EINECS-nr.

1 67-56-1 Metanol 2006596 ≥ 3 %

2 75-09-2 Diklormetan 2008389 ≥ 1 %

og som tilbys eller selges til allmennheten, skal være utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger.

DEL B

Beholdere som skal være utstyrt med et følbart advarselsmerke

Beholdere, uansett størrelse, som inneholder stoffblandinger som tilbys eller selges til allmennheten og som er merket 
som meget giftig, giftig, etsende, helseskadelig, ekstremt brannfarlig eller meget brannfarlig, i samsvar med artikkel 10 
og på vilkårene fastsatt i artikkel 5 og 6 i dette direktiv, skal være utstyrt med et følbart advarselsmerke.

Denne bestemmelsen får ikke anvendelse for aerosolbeholdere som er klassifisert og merket bare som ekstremt 
brannfarlig eller meget brannfarlig.
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VEDLEGG V

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR MERKING AV VISSE STOFFBLANDINGER

A. Særlige bestemmelser for stoffblandinger klassifisert som farlige i henhold til artikkel 5, 6 og 7

 1. Stoffblandinger som selges til allmennheten

 1.1. Etiketten på emballasje som inneholder slike stoffblandinger, skal i tillegg til de bestemte sikkerhetssetningene 
også merkes med relevante sikkerhetssetninger S1, S2, S45 eller S46 etter kriteriene fastsatt i vedlegg VI til 
direktiv 67/548/EØF.

 1.2. Når slike stoffblandinger klassifiseres som meget giftige (T+), giftige (T) eller etsende (C), og det er fysisk 
umulig å gi slike opplysninger på selve emballasjen, må emballasjen som inneholder slike stoffblandinger, 
vedlegges en detaljert og lett forståelig bruksanvisning som om nødvendig omfatter opplysninger om 
destruering av tom emballasje.

 2. Stoffblandinger beregnet på bruk ved sprøyting

  Etiketten på emballasje som inneholder slike stoffblandinger, skal inneholde sikkerhetssetning S23 sammen 
med sikkerhetssetning S38 eller S51, etter brukskriteriene fastsatt i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

 3. Stoffblandinger som inneholder et stoff som berøres av setning R33: «Kan lagres i kroppen ved gjentatt 
bruk»

  Dersom en stoffblanding inneholder minst ett stoff som er tildelt setning R33, skal stoffblandingens 
etikett inneholde denne setningen slik den er angitt i vedlegg III til direktiv 67/548/EØF, når dette stoffets 
konsentrasjon i stoffblandingen er lik eller høyere enn 1 %, med mindre det er fastsatt andre verdier i 
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

 4. Stoffblandinger som inneholder et stoff som er tildelt setning R64: «Farlig for barn som får morsmelk»

  Dersom en stoffblanding inneholder minst ett stoff som er tildelt setning R64, skal stoffblandingens 
etikett inneholde denne setningen slik den er angitt i vedlegg III til direktiv 67/548/EØF, når dette stoffets 
konsentrasjon i stoffblandingen er lik eller høyere enn 1 %, med mindre det er fastsatt andre verdier i 
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

B. Særlige bestemmelser for stoffblandinger uavhengig av deres klassifisering i henhold til artikkel 5, 6 og 7

 1. Stoffblandinger som inneholder bly

 1.1. Maling og lakk

Etiketten på emballasjen til maling og lakk som har et samlet blyinnhold, fastsatt i samsvar med ISO-
standard 6503/1984, som overstiger 0,15 % (uttrykt i metallvekt) av stoffblandingens totalvekt, skal 
inneholde følgende:

«Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn kan tygge eller suge på.»

For emballasje der innholdet er mindre enn 125 ml, skal følgende angis:

«Advarsel! Inneholder bly.»
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 2. Stoffblandinger som inneholder cyanoakrylater

 2.1. L i m

Den indre emballasjen til lim som er basert på cyanoakrylater, skal inneholde følgende:

«Cyanoakrylat.

Fare.

Limer hud og øyne på sekunder.

Oppbevares utilgjengelig for barn.»

Nødvendige sikkerhetssetninger skal følge emballasjen.

 3. Stoffblandinger som inneholder isocyanater

Etiketten på emballasjen til stoffblandinger som inneholder isocyanater (monomerer, oligomerer, prepolymerer 
osv., eller blandinger av disse), skal inneholde følgende:

«Inneholder isocyanater.

Se informasjon fra produsenten.»

 4. Stoffblandinger som inneholder epoksybestanddeler med en gjennomsnittlig molekylvekt på ≤ 700

Etiketten på emballasjen til stoffblandinger som inneholder epoksybestanddeler med en gjennomsnittlig 
molekylvekt på ≤ 700, skal inneholde følgende:

«Inneholder epoksybestanddeler.

Se informasjon fra produsenten.»

 5. Stoffblandinger som inneholder aktivt klor, og som selges til allmennheten

Emballasjen til stoffblandinger som inneholder mer enn 1 % aktivt klor, skal inneholde følgende:

«Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).»

 6. Stoffblandinger som inneholder kadmium (legeringer), og som er beregnet på bruk ved lodding og sveising

Emballasjen til ovennevnte stoffblandinger skal, på en måte som er lett leselig og ikke kan slettes, være 
merket med følgende opplysninger:

«Advarsel! Inneholder kadmium.

Farlig røyk utvikles under bruk.

Se informasjon fra produsenten.

Følg sikkerhetsinstruksene.»

 7. Stoffblandinger i aerosolform

Uten at bestemmelsene i dette direktiv berøres, omfattes stoffblandinger i aerosolform også av 
merkingsbestemmelsene etter nr. 2.2 og 2.3 i vedlegget til direktiv 75/324/EØF, sist endret ved direktiv 
94/1/EF.
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 8. Stoffblandinger som inneholder stoffer som ennå ikke er fullstendig utprøvd

Dersom en stoffblanding inneholder minst ett stoff som i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i direktiv 67/548/
EØF inneholder ordlyden «Advarsel: stoffet er ennå ikke fullstendig utprøvd», skal stoffblandingens etikett 
inneholde ordlyden «Advarsel: Denne stoffblandingen inneholder et stoff som ennå ikke er fullstendig 
utprøvd» dersom stoffet finnes i en konsentrasjon på ≥ 1 %.

 9. Stoffblandinger som ikke er klassifisert som sensibiliserende, men som inneholder minst ett sensibiliserende 
stoff

Emballasjen til stoffblandinger som inneholder minst ett stoff som er klassifisert som sensibiliserende, og 
som er til stede i en konsentrasjon på minst 0,1 %, eller i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn den 
som er angitt i en særlige merknad for stoffet i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, skal inneholde følgende 
ordlyd:

«Inneholder [navn på sensibiliserende stoff]. Kan utløse en allergisk reaksjon.»

 10. Flytende stoffblandinger som inneholder halogenerte hydrokarboner

For flytende stoffblandinger som ikke har noe flammepunkt, eller som har et flammepunkt høyere enn 55 °C, 
og som inneholder et halogenert hydrokarbon og mer enn 5 % brannfarlige eller meget brannfarlige stoffer, 
skal emballasjen inneholde en av følgende ordlyder:

«Brannfarlig ved bruk» eller «Meget brannfarlig ved bruk»

C. Særlige bestemmelser for stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige i henhold til artikkel 5, 6 og 7, 
men som inneholder minst ett farlig stoff

 1. Stoffblandinger som ikke er beregnet på allmennheten

Etiketten på emballasjen til stoffblandingene nevnt i artikkel 14 nr. 2.1 bokstav b) skal inneholde følgende 
ordlyd:

«Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning for yrkesbrukere.»
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VEDLEGG VI

SØKNAD OM FORTROLIG BEHANDLING AV ET STOFFS KJEMISKE IDENTITET

DEL A

Opplysninger som skal gis i en søknad om fortrolighet

Innledning

A. Artikkel 15 angir de vilkår som den som er ansvarlig for markedsføringen, kan påberope seg for fortrolig 
behandling.

B. For å unngå flere søknader om fortrolighet for samme stoff brukt i forskjellige stoffblandinger, er det tilstrekkelig 
med én søknad om fortrolighet dersom et visst antall stoffblandinger har

 — samme farlige bestanddeler i samme konsentrasjonsområde,

 — samme klassifisering og merking,

 — samme bruksformål.

Én og samme erstatningsbetegnelse må benyttes til å maskere det samme stoffets identitet i de berørte 
stoffblandingene. Videre må søknaden om fortrolig behandling inneholde alle opplysninger angitt i søknaden 
nedenfor, herunder hver stoffblandings navn eller handelsnavn.

C. Erstatningsbetegnelsen som brukes på etiketten, må være den samme som den som er angitt i nr. 2, «Sammensetning/
opplysninger om bestanddeler» i vedlegget til direktiv 91/155/EØF, sist endret ved direktiv 93/112/EØF.

 Dette innebærer at erstatningsbetegnelsen som brukes, skal inneholde tilstrekkelige opplysninger om stoffet til å 
sikre risikofri håndtering.

D. Ved inngivelse av en søknad om bruk av erstatningsbetegnelse må den som er ansvarlig for markedsføringen, ta 
hensyn til behovet for å gi tilstrekkelige opplysninger til at det kan treffes helsemessige og sikkerhetsmessige 
forholdsregler på arbeidsplassen, og til å sikre at risikoen ved håndtering av stoffblandingen blir minst mulig.

Søknad om fortrolig behandling

I samsvar med artikkel 15 skal en søknad om fortrolig behandling inneholde følgende opplysninger:

 1. Navn og full adresse (herunder telefonnummer) til den person i Fellesskapet som er ansvarlig for markedsføringen 
(produsent, importør eller distributør)

 2. Nøyaktig identifikasjon av stoffet/stoffene som det søkes om fortrolig behandling for, og erstatningsbetegnelsen.

CAS-nummer EINECS-nummer

Kjemisk navn etter internasjonal 
nomenklatur og klassifisering (vedlegg I til 
rådsdirektiv 67/548/EØF eller midlertidig 

klassifisering)

Erstatningsbetegnelse

a)

b)

c)

NB: For midlertidig klassifiserte stoffer vedlegges opplysninger (bibliografiske henvisninger) som dokumenterer at den 
midlertidige klassifiseringen tar hensyn til alle tilgjengelige relevante data om stoffets egenskaper.
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 3. Begrunnelse for fortrolighet (plausible grunner).

 4. Handelsnavn eller betegnelse(r) for stoffblandingen/-blandingene.

 5. Er dette/disse handelsnavnet/-navnene og betegnelsen(e) like i hele Fellesskapet?

 JA  NEI 

Ved negativt svar angis handelsnavn eller betegnelse(r) brukt i de øvrige medlemsstatene:

Østerrike:

Belgia:

Danmark:

Tyskland:

Hellas:

Finland:

Frankrike:

Spania:

Sverige:

Irland:

Italia:

Luxembourg:

Nederland:

Portugal:

Det forente kongerike:

 6. Stoffblandingens/-blandingenes sammensetning som definert i nr. 2 i vedlegget til direktiv 91/155/EØF, sist endret 
ved direktiv 93/112/EØF.

 7. Stoffblandingens/-blandingenes klassifisering i henhold til artikkel 6 i dette direktiv.

 8. Stoffblandingens/-blandingenes merking i henhold til artikkel 10 i dette direktiv.

 9. Påtenkt bruk av stoffblandingen/-blandingene.

 10. Sikkerhetsdatablad(er) i samsvar med direktiv 91/155/EØF, sist endret ved direktiv 93/112/EØF.

 

DEL B

Veiledning med ordliste for tildeling av erstatningsbetegnelser (generiske navn)

1. Innledning

Denne veiledningen bygger på framgangsmåten for klassifisering av farlige stoffer (inndeling av stoffer i 
grupper) i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

Erstatningsbetegnelser for dem som finnes i denne veiledningen, kan brukes. Navnene som velges, skal imidlertid 
i alle tilfeller gi tilstrekkelige opplysninger til å sikre at stoffblandingen kan håndteres uten risiko, og at det kan 
treffes helsemessige og sikkerhetsmessige forholdsregler på arbeidsplassen

Gruppene defineres som følger:

 — uorganiske eller organiske stoffer som har felles kjemisk grunnstoff som mest karakteristiske egenskap. 
Gruppenavnet utledes av navnet på det kjemiske grunnstoffet. Disse gruppene er i vedlegg I nummerert etter 
atomnummeret til det kjemiske grunnstoffet (001-103).
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 — organiske stoffer som har felles kjemisk funksjonell gruppe som mest karakteristiske egenskap.

Gruppenavnet utledes av navnet på den funksjonelle gruppen.

Disse gruppene er oppført med nummer i vedlegg I (601-650).

I enkelte tilfeller er det tilføyd undergrupper med stoffer som har særlige egenskaper felles.

2. Fastsettelse av generisk navn

Alminnelige prinsipper

Det generiske navnet fastsettes vanligvis i følgende totrinns-prosess:

 i) Det fastslås hvilke funksjonelle grupper og kjemiske grunnstoffer som er til stede i molekylet.

 ii) De viktigste funksjonelle grupper og kjemiske grunnstoffer som skal tas i betraktning, utpekes.

De utpekte funksjonelle gruppene og kjemiske grunnstoffer som skal tas i betraktning, er navnene på gruppene 
og undergruppene oppført i nr. 3 under, som imidlertid ikke er uttømmende.

3. Inndeling av stoffer i grupper og undergrupper

Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

001 Hydrogenforbindelser

Hydrider

002 Heliumforbindelser

003 Litiumforbindelser

004 Berylliumforbindelser

005 Borforbindelser

Boraner
Borater

006 Karbonforbindelser

Karbamater
Uorganiske karbonforbindelser
Salter av hydrogencyanid
Urea og derivater

007 Nitrogenforbindelser

Kvaternære ammoniumforbindelser
Sure nitrogenforbindelser
Nitrater
Nitritter

008 Oksygenforbindelser

009 Fluorforbindelser

Uorganiske fluorforbindelser
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

010 Neonforbindelser

011 Natriumforbindelser

012 Magnesiumforbindelser

013 Aluminiumforbindelser
Organiske aluminiumderivater

014 Silisiumforbindelser
Silikoner
Silikater

015 Fosforforbindelser
Sure fosforforbindelser
Fosfoniumforbindelser
Fosforestre
Fosfater
Fosfitter
Fosforamider og derivater

016 Svovelforbindelser
Sure svovelforbindelser
Merkaptaner
Sulfater
Sulfitter

017 Klorforbindelser
Klorater
Perklorater

018 Argonforbindelser

019 Kaliumforbindelser

020 Kalsiumforbindelser

021 Scandiumforbindelser

022 Titanforbindelser

023 Vanadiumforbindelser

024 Kromforbindelser
Krom(VI)-forbindelser (kromater)

025 Manganforbindelser
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

026 Jernforbindelser

027 Koboltforbindelser

028 Nikkelforbindelser

029 Kopperforbindelser

030 Sinkforbindelser
Organiske sinkderivater

031 Galliumforbindelser

032 Germaniumforbindelser

033 Arsenforbindelser

034 Selenforbindelser

035 Bromforbindelser

036 Kryptonforbindelser

037 Rubidiumforbindelser

038 Strontiumforbindelser

039 Yttriumforbindelser

040 Zirkoniumforbindelser

041 Niobforbindelser

042 Molybdenforbindelser

043 Technetiumforbindelser

044 Rutheniumforbindelser

045 Rhodiumforbindelser

046 Palladiumforbindelser

047 Sølvforbindelser
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

048 Kadmiumforbindelser

049 Indiumforbindelser

050 Tinnforbindelser

Organiske tinnderivater

051 Antimonforbindelser

052 Tellurforbindelser

053 Jodforbindelser

054 Xenonforbindelser

055 Cesiumforbindelse

056 Bariumforbindelser

057 Lantanforbindelser

058 Ceriumforbindelser

059 Praseodymforbindelser

060 Neodymforbindelser

061 Promethiumforbindelser

062 Samariumforbindelser

063 Europiumforbindelser

064 Gadoliniumforbindelser

065 Terbiumforbindelser

066 Dysprosiumforbindelser

067 Holmiumforbindelser

068 Erbiumforbindelser
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

069 Thuliumforbindelser

070 Ytterbiumforbindelser

071 Lutetiumforbindelser

072 Hafniumforbindelser

073 Tantalforbindelser

074 Wolframforbindelser

075 Rheniumforbindelser

076 Osmiumforbindelser

077 Iridiumforbindelser

078 Platinaforbindelser

079 Gullforbindelser

080 Kvikksølvforbindelser
Organiske kvikksølvderivater

081 Thalliumforbindelser

082 Blyforbindelser
Organiske blyderivater

083 Vismutforbindelser

084 Poloniumforbindelser

085 Astatforbindelser

086 Radonforbindelser

087 Franciumforbindelser

088 Radiumforbindelser

089 Actiniumforbindelser
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

090 Thoriumforbindelser

091 Protactiniumforbindelser

092 Uranforbindelser

093 Neptuniumforbindelser

094 Plutoniumforbindelser

095 Americumforbindelser

096 Curiumforbindelser

097 Berkeliumforbindelser

098 Californiumforbindelser

099 Einsteiniumforbindelser

100 Fermiumforbindelser

101 Mendeleviumforbindelser

102 Nobeliumforbindelser

103 Lawrenciumforbindelser

601 Hydrokarboner
Alifatiske hydrokarboner
Aromatiske hydrokarboner
Alisykliske hydrokarboner
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

602 Halogenerte hydrokarboner(*)
Halogenerte alifatiske hydrokarboner(*)
Halogenerte aromatiske hydrokarboner(*)
Halogenerte alisykliske hydrokarboner(*)

_______________

(*)  Den aktuelle halogengruppe angis.

603 Alkoholer og derivater
Alifatiske alkoholer
Aromatiske alkoholer
Alisykliske alkoholer
Alkanolaminer
Epoksyderivater
Etere
Glykoletere
Glykoler og polyoler
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

604 Fenoler og derivater
Halogenerte fenolderivater(*)

_______________

(*)  Den aktuelle halogengruppe angis.

605 Aldehyder og derivater
Alifatiske aldehyder
Aromatiske aldehyder
Alisykliske aldehyder
Alifatiske acetaler
Aromatiske acetaler
Alisykliske acetaler

606 Ketoner og derivater
Alifatiske ketoner
Aromatiske ketoner(*)
Alisykliske ketoner

_______________

(*)  Herunder kinoner

607 Organiske syrer og derivater
Alifatiske syrer
Halogenerte alifatiske syrer(*)
Aromatiske syrer
Halogenerte aromatiske syrer(*)
Alisykliske syrer
Halogenerte alisykliske syrer(*)
Alifatiske syreanhydrider
Halogenerte alifatiske syreanhydrider(*)
Aromatiske syreanhydrider
Halogenerte aromatiske syreanhydrider(*)
Alisykliske syreanhydrider
Halogenerte alisykliske syreanhydrider(*)
Salter av alifatiske syrer
Salter av halogenerte alifatiske syrer(*)
Salter av aromatiske syrer
Salter av halogenerte aromatiske syrer(*)
Salter av alisykliske syrer
Salter av halogenerte alisykliske syrer(*)
Estere av alifatiske syrer
Estere av halogenerte alifatiske syrer(*)
Estere av aromatiske syrer
Estere av halogenerte aromatiske syrer(*)
Estere av alisykliske syrer
Estere av halogenerte alisykliske syrer(*)
Estere av glykoleter
Akrylater
Metakrylater
Laktoner
Acylhalogendier

_______________

(*) Den aktuelle halogengruppe angis.

608 Nitriler og derivater

609 Nitroforbindelser

610 Klornitrerte forbindelser
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

611 Azoksy- og azoforbindelser

612

Aminer og derivater

Alifatiske aminer og derivater
Alisykliske aminer og derivater
Aromatiske aminer og derivater
Anilin og derivater
Benzidin og derivater

613

Heterosykliske baser og derivater

Benzimidazol og derivater
Imidazol og derivater
Pyretrinoider
Kinolin og derivater
Triazin og derivater
Triazol og derivater

614 Glykosider og alkaloider

Alkaloider og derivater
Glykosider og derivater

615 Cyanater og isocyanater

Cyanater
Isocyanater

616 Amider og derivater

Acetamid og derivater
Anilider

617 Organiske peroksider

647 Enzymer

648 Komplekse kullderivater

Syreekstrakt
Alkalisk ekstrakt
Antracenolje
Antracenolje, ekstraksjonsrester
Antracenoljefraksjon
Karbololje
Karbololje, ekstraksjonsrester
Tjærebaser, flytende løsemiddelekstraksjon
Tjærebaser, flytende ekstraksjonsløsemiddel
Jordolje
Kulltjære
Kulltjæreekstrakt
Faste kulltjærerester
Koks (steinkulltjære), lavtemperatur, høytemperaturbek
Koks (steinkulltjære), høytemperaturbek
Koks (steinkulltjære), kullblandet, med høytemperaturbek
Råbenzol
Råfenoler
Råtjærebaser
Destillatbaser
Destillatfenoler
Destillater
Destillater (kull), flytende løsemiddelekstraksjon, primære
Destillater (kull), løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket
Destillater (kull), løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket hydrogenert 
mellomfraksjon
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

648
(forts.)

Destillater (kull), løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket mellomfraksjon
Ekstraksjonsrester (kull), lavtemperaturs alkalisk steinkulltjære
Friskolje
Brennstoffer, diesel, kullløsemiddelekstraksjon, hydrokrakket, hydrogenert
Bensin, kullløsemiddelekstraksjon, hydrokrakket nafta
Varmebehandlingsprodukter
Tunge antracenoljer
Redestillat av tunge antracenoljer
Lett olje
Lett olje, ekstraksjonsrester, høyt kokepunkt
Lett olje, ekstraksjonsrester, middels kokepunkt
Lett olje, ekstraksjonsrester, lavt kokepunkt
Lett oljeredestillat, høyt kokepunkt
Lett oljeredestillat, middels kokepunkt
Lett oljeredestillat, lavt kokepunkt
Metylnaftalenolje
Metylnaftalenolje, ekstraksjonsrester
Nafta (kull), løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket
Naftalenolje
Naftalenolje, ekstraksjonsrester
Naftalenolje, redestillat
Bek
Bek, redestillat
Bekrester
Bekrester, varmebehandlet 
Bekrester, oksidert
Pyrolyseprodukter
Redestillater
Rester (kull), flytende løsemiddelekstraksjoner
Brunkulltjære
Brunkulltjære, lav temperatur
Tjæreolje, høyt kokepunkt
Tjæreolje, middels kokepunkt
Vaskeolje
Vaskeolje, ekstrasjonsrester
Vaskeolje, redestillat

649 Komplekse oljederivater

Råolje
Petroleumsgass
Nafta, lavt kokepunkt
Modifisert nafta, lavt kokepunkt
Katalytisk krakket nafta, lavt kokepunkt
Katalytisk reformert nafta, lavt kokepunkt
Termisk krakket nafta, lavt kokepunkt
Hydrogenert nafta, lavt kokepunkt
Uspesifisert nafta, lavt kokepunkt
Ubehandlet parafin
Krakket gassolje
Uspesifisert gassolje
Tung fyringsolje
Smørefett
Uraffinert eller lett raffinert baseolje
Uspesifisert baseolje
Aromatisk ekstrakt av destillat
Aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
Bunnolje
Parafinslam
Petrolatum

650 Diverse stoffer

Denne gruppen brukes ikke. I stedet brukes gruppene eller undergruppene 
ovenfor.



23.11.2006 Nr. 58/1127EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4. Praktisk anvendelse

 Når det er konstatert om stoffet tilhører én eller flere av gruppene eller undergruppene på listen, kan det generiske 
navnet fastsettes som følger:

4.1. Dersom navnet på en gruppe eller undergruppe er tilstrekkelig til å karakterisere de kjemiske grunnstoffene eller 
viktige funksjonelle gruppene, velges det navnet som generisk navn.

 Eksempler:

 — 1,4-dihydroksybenzen
gruppe 604: fenoler og derivater
generisk navn: fenolderivater

 — butanol
gruppe 603: alkoholer og derivater
undergruppe: alifatiske alkoholer
generisk navn: alifatisk alkohol

 — 2-isopropoksyetanol
gruppe 603: alkoholer og derivater
undergruppe: glykoletere
generisk navn: glykoleter

 — metakrylat
gruppe 607: organiske syrer og derivater
undergruppe: akrylater
generisk navn: akrylat

4.2. Dersom navnet på en gruppe eller undergruppe ikke er tilstrekkelig til å karakterisere de kjemiske grunnstoffene 
eller viktige funksjonelle gruppene, er det generiske navnet en kombinasjon av de forskjellige gruppe- eller 
undergruppenavn.

 Eksempler:

 — klorbenzen
gruppe 602: halogenerte hydrokarboner
undergruppe: halogenerte aromatiske hydrokarboner
gruppe 017: klorforbindelser
generisk navn: klorert aromatisk hydrokarbon

 — 2,3,6-triklorfenyleddiksyre
gruppe 607: organiske syrer
undergruppe: halogenerte aromatiske syrer
gruppe 017: klorforbindelser
generisk navn: klorert aromatisk syre

 — 1-klor-1-nitropropan
gruppe 610: klornitrerte forbindelser
gruppe 601: hydrokarboner
undergruppe: alifatiske hydrokarboner
generisk navn: klornitrert alifatisk hydrokarbon

 — tetrapropylditiopyrofosfat
gruppe 015: fosforforbindelser
undergruppe: fosforestre
gruppe 016: svovelforbindelser
generisk navn: tiofosforester

NB: For visse grunnstoffer, særlig metaller, kan navnet på gruppen eller undergruppen suppleres med «organisk» 
eller «uorganisk»

Eksempler:

 — dikvikksølvklorid
gruppe 080: kvikksølvforbindelser
generisk navn: uorganisk kvikksølvforbindelse
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 — bariumacetat
gruppe 056: bariumforbindelse
generisk navn: organisk bariumforbindelse

 — etylnitritt
gruppe 007: nitrogenforbindelser
undergruppe: nitritter
generisk navn: organisk nitritt

 — natriumhydrosulfitt
gruppe 016: svovelforbindelser
generisk navn: uorganisk svovelforbindelse

(De nevnte eksemplene er hentet fra vedlegg I til direktiv 67/548/EØF (19. tilpasning), og kan tenkes å bli 
gjenstand for en søknad om fortrolighet.)
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VEDLEGG VII

STOFFBLANDINGER SOM OMFATTES AV ARTIKKEL 12 NR. 2

Stoffblandinger som angitt i nr. 9.3 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.
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VEDLEGG VIII

DEL A

Direktiver opphevet etter artikkel 21

— Direktiv 78/631/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om klassifisering, emballering og merking av 
farlige preparater (plantevernmidler).

— Direktiv 88/379/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og 
merking av farlige preparater og dets tilpasninger til den tekniske utvikling:

— direktiv 89/178/EØF,

— direktiv 90/492/EØF,

— direktiv 93/18/EØF,

— direktiv 96/65/EF.

— Direktiv 90/35/EØF om fastsettelse, i henhold til artikkel 6 i direktiv 88/379/EØF, av de kategorier av preparater 
som må ha emballasje utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger og/eller følbare advarselsmerker.

— Direktiv 91/442/EØF om farlige preparater med emballasje som må være utstyrt med barnesikrede 
lukkeinnretninger.

DEL B

Frister for innarbeiding og gjennomføring etter artikkel 22

Direktiv Frist for innarbeiding Frist for gjennomføring

78/631/EØF
(EFT L 206 av 29.7.1978, s. 13)

1. januar 1981 1. januar 1981

88/379/EØF
(EFT L 187 av 16.7.1988, s. 14)

7. juni 1991 7. juni 1991

89/178/EØF
(EFT L 64 av 8.3.1989, s. 18)

1. desember 1990 1. juni 1991

90/492/EØF
(EFT L 275 av 5.10.1990, s. 35)

1. juni 1991 8. juni 1991

93/18/EØF
(EFT L 104 av 29.4.1993, s. 46)

1. juli 1994 1. juli 1994

90/35/EØF
(EFT L 19 av 24.1.1990, s. 14)

1. august 1992 1. november 1992

91/442/EØF
(EFT L 238 av 27.8.1991, s. 25)

1. august 1992 1. november 1992

96/65/EF
(EFT L 265 av 18.10.1996, s. 15)

31. mai 1998 31. mai 1998
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DEL C

Særlige bestemmelser for Østerrike, Finland og Sverige om anvendelsen av følgende direktiver i henhold til 
artikkel 21

1. Østerrike, Finland og Sverige skal ikke innarbeide eller anvende rådsdirektiv 78/631/EØF av 26. juni 1978 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater 
(plantevernmidler), sist endret ved rådsdirektiv 92/32/EØF av 30. april 1992.

2. Østerrike skal anvende rådsdirektiv 88/379/EØF av 7. juni 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater, sist endret ved direktiv 96/65/EF av 
11. oktober 1996, på følgende vilkår:

 Følgende bestemmelser i direktiv 88/379/EØF får ikke anvendelse for Østerrike:

 a) artikkel 13 sammenholdt med artikkel 3 og 7 med hensyn til stoffblandinger som inneholder stoffene oppført 
i tillegg I,

 b) artikkel 13 sammenholdt med artikkel 7 med hensyn til merking som overholder de østerrikske bestemmelser 
om

 — sikkerhetssetninger for disponering,

 — piktogram for disponering til to år etter dette direktivs ikrafttredelse,

 — sikkerhetssetninger for begrensningstiltak i tilfelle ulykker,

 c) artikkel 13 sammenholdt med artikkel 7 nr. 1 bokstav c) med hensyn til kjemiske navn på farlige stoffer i 
farlige stoffblandinger, fram til to år etter dette direktivs ikrafttredelse.

3. Sverige skal anvende rådsdirektiv 88/379/EØF av 7. juni 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater, sist endret ved direktiv 96/65/EF av 11. 
oktober 1996, på følgende vilkår:

Følgende bestemmelser i direktiv 88/379/EØF får ikke anvendelse for Sverige:

 a) artikkel 13 sammenholdt med artikkel 3 og 7 med hensyn til stoffblandinger

 — som inneholder stoffene oppført i tillegg 2,

 — som inneholder stoffer med nevrotoksiske virkninger og avfettingsvirkninger for huden, som ikke 
omfattes av klassifiseringskriteriene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF og risikosetningene i vedlegg 
III til direktiv 67/548/EØF,

 — som inneholder stoffer med akutte giftvirkninger som ikke omfattes av klassifiseringskriteriene i vedlegg 
VI til direktiv 67/548/EØF og risikosetningene i vedlegg III til direktiv 67/548/EØF, til to år etter dette 
direktivs ikrafttredelse,

 — som ikke er klassifisert som farlige i henhold til kriteriene i direktiv 88/379/EØF (anses som «måttligt 
skadliga», altså middels skadelige, i Sverige).

 b) artikkel 13 sammenholdt med artikkel 3 og 7 med hensyn til

 — kriteriene for klassifisering og merking av stoffblandinger som inneholder kreftframkallende stoffer 
klassifisert etter kriteriene i nr. 4.2.1 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF,

 — merking av stoffblandinger som er klassifisert som kreftframkallende i kategori 3 og er tildelt en spesiell 
R-setning i stedet for R40.
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Tillegg 1

Stoffer nevnt i vedlegg VIII del C nr. 2 (Østerrike)

Stoffnavn
Indeksnummer i vedlegg I til  

direktiv 67/548/EØF

Linuron 006-021-00-1

Triklorsilan 014-001-00-9

Fosfortriklorid 015-007-00-4

Fosforpentaklorid 015-008-00-X

Fosforoksyklorid 015-009-00-5

Natriumpolysulfider 016-010-00-3

Disvoveldiklorid 016-012-00-4

Tionylklorid 016-015-00-0

Kalsiumhypokloritt 017-012-00-7

Kaliumhydroksid 019-002-00-8

2-dimetylaminoetanol 603-047-00-0

2-dietylaminoetanol 603-048-00-6

Dietanlamin 603-071-00-1

N-metyl-2-etanlamin 603-080-00-0

2-etylheksan-1,3-diol 603-087-00-9

Isoforon 606-012-00-8

6-metyl-1,3-ditiolo(4,5-b)kinoksalin-2-on 606-036-00-9

Eddiksyreanhydrid 607-008-00-9

Metylformat 607-014-00-1

Etylformat 607-015-00-7

Akrylsyre 607-061-00-8

Kloracetylklorid 607-080-00-1

Nitrofen 609-040-00-9

Kvintozen: pentaklornitrobenzol 609-043-00-5

Diklofluanid 616-006-00-7

Kumenhydroperoksid 617-002-00-8

Monokrotofos 015-072-00-9

Edifenfos 015-121-00-4

Triazofos 015-140-00-8

Metanol 603-001-00-X

Trifenmorf: 4-tritylmorfolin 613-052-00-X

Diuron 006-015-00-9

Fenbutaninoksid 050-017-00-2

1-butanol, 2-butanol, isobutanol 603-004-00-6
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Tillegg 2

Stoffer nevnt i vedlegg VIII del C nr. 3 (Sverige)

Stoffnavn
Indeksnummer i vedlegg I til  

direktiv 67/548/EØF

Aceton 606-001-00-8

Butanon 606-002-00-3

Amylformat 607-018-00-3

Etylacetat 607-022-00-5

n-butylacetat 607-025-00-1

Sec-butylacetat 607-026-00-7

Tert-butylacetat 607-026-00-7

Isobutylacetat 607-026-00-7

Butylformat 607-017-00-8

Sykloheksan 601-017-00-1

1,4-dimetylsykloheksan 601-019-00-2

Dietyleter 603-022-00-4

Etylmetyleter 603-020-00-3

Amylacetat 607-130-00-2

Etyllaktat 607-129-00-7

Amylpropionat 607-131-00-8

2,4-dimetylpentan-3-on 606-028-00-5

Di-n-propyleter 603-045-00-X

Di-n-propylketon 606-027-00-X

Etylpropionat 607-028-00-8

Heptan 601-008-00-2

Heksan (isomerblanding med mindre enn 5 % n-heksan) 601-007-00-7

Isopropylacetat 607-024-00-6

Isopropylalkohol 603-003-00-0

4-metoksy-4-metylpentan-2-on 606-023-00-8

Metylacetat 607-021-00-X

Metylsykloheksan 601-018-00-7

5-metylheksan-2-on 606-026-00-4

Metyllaktat 607-092-00-7

4-metylpentan-2-on 606-004-00-4

Metylpropionat 607-027-00-2

Oktan 601-009-00-8

Pentan 601-006-00-1

Pentan-3-on 606-006-00-5

Propan-1-og lignende 603-003-00-0

Propylacetat 607-024-00-6

Propylformat 607-016-00-2

Propylpropionat 607-030-00-9
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Stoffnavn
Indeksnummer i vedlegg I til  

direktiv 67/548/EØF

Natriumbisulfitt = polysulfitt 016-010-00-3

Toluen-2,4-diisocyanat 615-006-00-4

Toluen-2,6-diisocyanat 615-006-00-4

Kadmiumfluorid 048-006-00-2

1,2-epoksy-3(tolyloksy)-propan 603-056-00-X

Difenylmetan-2,2’-diisocyanat 615-005-00-9

Difenylmetan-2,4’-diisocyanat 615-005-00-9

Difenylmetan-4,4’-diisocyanat 615-005-00-9

Hydrokinon 604-005-00-4

Hydroksypropylakrylat 607-108-00-2

Terpentin 650-002-00-6

Butylmetylketon (2-heksanon) 606-030-00-6

Heksan 601-007-00-7

Vanadiumpentoksid 023-001-00-8

Natriumnitrat

Sinkoksid
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VEDLEGG IX

SAMMENLIGNINGSTABELL

Dette direktiv 88/379/EØF

Artikkel 1

nr. 1

nr. 2

nr. 3

nr. 4

nr. 5

Artikkel 1

nr. 1

nr. 2

nr. 3

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 Artikkel 3 nr. 6

Artikkel 4 Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 4

Artikkel 5

nr. 1

nr. 1 tredje strekpunkt

nr. 2 og 3

nr. 4

Artikkel 3 nr. 2

nr. 2

nr. 2 tredje strekpunkt bokstav b)

Artikkel 6

nr. 1

nr. 2

nr. 3

nr. 4

nr. 5

Artikkel 3

nr. 3 bokstav a) og b)

nr. 3 fjerde ledd

nr. 4

nr. 5 første-tredje ledd

Artikkel 7

Artikkel 8

nr. 1

nr. 2

nr. 3

nr. 4

Artikkel 5

nr. 1

nr. 2

nr. 3

Artikkel 9

nr. 1

nr. 2

nr. 3

Artikkel 6

nr. 1 bokstav a)

nr. 1 bokstav b)

nr. 2 og nr. 3 annet ledd

Artikkel 10

nr. 1.1-1.2

nr. 2

nr. 2.3

nr. 2.4

nr. 2.5

Artikkel 7

nr. 1

nr. 1 bokstav c)

nr. 1 bokstav d)

nr. 4

Artikkel 11 Artikkel 8
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Dette direktiv 88/379/EØF

Artikkel 12 Artikkel 9

Artikkel 13

Artikkel 14 Artikkel 10

Artikkel 15 Artikkel 7

Artikkel 16 Artikkel 11

Artikkel 17 Artikkel 12

Artikkel 18 Artikkel 13

Artikkel 19 Artikkel 14

Artikkel 20 Artikkel 15

Artikkel 21

Artikkel 22 Artikkel 16

Artikkel 23 Artikkel 16 nr. 3

Artikkel 24 Artikkel 17

SAMMENLIGNINGSTABELL

Dette direktiv 88/379/EØF 90/35/EØF 91/442/EØF 93/18/EØF

Vedlegg I A Artikkel 3 nr. 2 annet ledd

Vedlegg I del B

Vedlegg II del A innledningen, 
nr. 1-3

Vedlegg I 
innledningen

Vedlegg II del A innledningen, nr. 4

Vedlegg II del A nr. 1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav a)

Vedlegg II del A nr. 1.1.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav a) i)

Vedlegg II del A nr. 1.1.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav a) ii)
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Dette direktiv 88/379/EØF 90/35/EØF 91/442/EØF 93/18/EØF

Vedlegg II del A nr. 1.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav a) iii)

Vedlegg II del A nr. 2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav b)

Vedlegg II del A nr. 2.1.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav b) i)

Vedlegg II del A nr. 2.1.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav b) ii)

Vedlegg II del A nr. 2.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav b) iii)

Vedlegg II del A nr. 2.3 Artikkel 3 nr. 5 bokstav b) iv)

Vedlegg II del A nr. 3 Artikkel 3 nr. 5 bokstav c)

Vedlegg II del A nr. 3.1.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav c) i)

Vedlegg II del A nr. 3.1.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav c) ii)

Vedlegg II del A nr. 3.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav c) iii)

Vedlegg II del A nr. 3.3 Artikkel 3 nr. 5 bokstav c) iv)

Vedlegg II del A nr. 4 Artikkel 3 nr. 5 bokstav d)

Vedlegg II del A nr. 4.1.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav d) i)

Vedlegg II del A nr. 4.1.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav d) ii)

Vedlegg II del A nr. 4.2.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav e) i)

Vedlegg II del A nr. 4.2.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav e) ii)

Vedlegg II del A nr. 5 Artikkel 3 nr. 5 bokstav f)

Vedlegg II del A nr. 5.1.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav f) i)

Vedlegg II del A nr. 5.1.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav f) ii)
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Dette direktiv 88/379/EØF 90/35/EØF 91/442/EØF 93/18/EØF

Vedlegg II del A nr. 5.2.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav h) i)

Vedlegg II del A nr. 5.2.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav h) ii)

Vedlegg II del A nr. 5.3.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav g) i)

Vedlegg II del A nr. 5.3.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav g) ii)

Vedlegg II del A nr. 5.4.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav i) i)

Vedlegg II del A nr. 5.4.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav i) ii)

Vedlegg II del A nr. 6

Vedlegg II del A nr. 6.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav g) iii)

Vedlegg II del A nr. 6.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav c) v)

Vedlegg II del A nr. 7.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav j) Vedlegg I nr. 6

Vedlegg II del A nr. 7.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav k)

Vedlegg II del A nr. 8.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav l) og 
m)

Vedlegg II del A nr. 8.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav n)
Artikkel 3 nr. 5 bokstav o) og 
p)

Vedlegg II del A nr. 9.1-9.4

Vedlegg II del B innledningen Vedlegg I, 
innledningen

Vedlegg II del B nr. 1 Vedlegg I nr. 1

Vedlegg II del B nr. 1.1 Vedlegg I nr. 1.1

Vedlegg II del B nr. 1.2 Vedlegg I nr. 1.2

Vedlegg II del B nr. 2 Vedlegg I nr. 2

Vedlegg II del B nr. 2.1 Vedlegg I nr. 2.1

Vedlegg II del B nr. 2.2 Vedlegg I nr. 2.2
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Dette direktiv 88/379/EØF 90/35/EØF 91/442/EØF 93/18/EØF

Vedlegg II del B nr. 3 Vedlegg I nr. 3

Vedlegg II del B nr. 3.1 Vedlegg I nr. 3.1

Vedlegg II del B nr. 3.2 Vedlegg I nr. 3.2

Vedlegg II del B nr. 4 Vedlegg I nr. 4

Vedlegg II del B nr. 4.1 Vedlegg I nr. 4.1

Vedlegg II del B nr. 4.2 Vedlegg I nr. 4.2

Vedlegg II del B nr. 5 Vedlegg I nr. 5

Vedlegg II del B nr. 5.1 Vedlegg I nr. 5.1

Vedlegg II del B nr. 5.2 Vedlegg I nr. 5.2

Vedlegg II del B nr. 6 Vedlegg I nr. 6

Vedlegg II del B nr. 6.1 Vedlegg I nr. 6.1

Vedlegg II del B nr. 6.2 Vedlegg I nr. 6.2

Vedlegg III del A

Vedlegg III del B

Vedlegg III del C

Vedlegg IV del B Artikkel 1 og 2

Vedlegg IV del A nr. 1 Artikkel 1 nr. 1

Vedlegg IV del A nr. 2 Artikkel 2, vedlegget 
bokstav a)

Vedlegg IV del A nr. 3 Artikkel 1, vedlegget 
bokstav b)

Vedlegg V del A nr. 1 Vedlegg II del A nr. 1

Vedlegg V del A nr. 2 Vedlegg II del A nr. 2

Vedlegg V del A nr. 3 Vedlegg II del A nr. 3

Vedlegg V del A nr. 4 Vedlegg II del A nr. 4

Vedlegg V del B nr. 1 Vedlegg II del B 1

Vedlegg V del B nr. 2 Vedlegg II del B nr. 2
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Dette direktiv 88/379/EØF 90/35/EØF 91/442/EØF 93/18/EØF

Vedlegg V del B nr. 3 Vedlegg II del B nr. 3

Vedlegg V del B nr. 4 Vedlegg II del B nr. 4

Vedlegg V del B nr. 5 Vedlegg II del B nr. 5

Vedlegg V del B nr. 6 Vedlegg II del B nr. 6

Vedlegg V del B nr. 7 Artikkel 3 nr. 2 tredje ledd 
bokstav b)

Vedlegg V del B nr. 8 Artikkel 3 nr. 5 fjerde ledd

Vedlegg V del C

Vedlegg VI

Vedlegg VII

Vedlegg VIII

Vedlegg IX


