29.9.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 790/2009

Nr. 54/401

2016/EØS/54/06

av 10. august 2009
om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking
og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige
utvikling(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

2)

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 bør endres
slik at det gjenspeiler de nylige vedtatte endringene av
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, som ble innført ved
kommisjonsdirektiv 2008/58/EF av 21. august 2008 om
30. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
67/548/EØF(3) og ved kommisjonsdirektiv 2009/2/EF
av 15. januar 2009 om 31. tilpasning til den tekniske
utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF(4). Disse tiltakene
består av tilpasninger til den tekniske og vitenskapelige
utvikling i henhold til artikkel 53 i forordning (EF)
nr. 1272/2008.

3)

I betraktning 53) i forordning (EF) nr. 1272/2008
understrekes det at det bør tas hensyn til arbeidet og
erfaringen i forbindelse med direktiv 67/548/EØF,
herunder klassifisering og merking av bestemte stoffer
som er oppført i vedlegg I til nevnte direktiv.

4)

De harmoniserte klassifiseringene i del 3 i vedlegg VI
til forordning (EF) nr. 1272/2008, endret ved denne
forordning, bør ikke få anvendelse umiddelbart, ettersom
aktørene trenger en viss tid til å tilpasse merkingen og
emballeringen av stoffer og stoffblandinger til de nye
klassifiseringene. Aktørene bør dessuten få tid til å
oppfylle de kravene til registrering som følger av de
nye harmoniserte klassifiseringene av stoffer som er
klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige
eller reproduksjonstoksiske i kategori 1A og 1B (tabell
3.1) og i kategori 1 og 2 (tabell 3.2), eller som meget
giftige for vannorganismer og med langtidsvirkninger
for vannmiljøet, særlig dem som er angitt i artikkel 23
i
europaparlamentsog
rådsforordning
(EF)

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking
og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og
oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om
endring av forordning (EF) nr. 1907/2006(1), særlig artikkel 53,
og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
inneholder to lister over harmonisert klassifisering og
merking av farlige stoffer.

Tabell 3.1 inneholder den harmoniserte klassifiseringen
og merkingen av farlige stoffer på grunnlag av kriteriene
i del 2–5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Tabell 3.2 inneholder den harmoniserte klassifiseringen
og merkingen av farlige stoffer på grunnlag av kriteriene
i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(2).

Disse to listene må endres slik at de omfatter ajourførte
klassifiseringer av de stoffer som allerede omfattes
av harmonisert klassifisering, og for å omfatte nye
harmoniserte klassifiseringer. Det er også nødvendig å
slette visse stoffer.
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 5.9.2009, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2012 av 15. juni 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 56 av 4.10.2012, s. 28.
(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
(2) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.

(3)
(4)

EUT L 246 av 15.9.2008, s. 1.
EUT L 11 av 16.1.2009, s. 6.
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nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering,
vurdering og godkjenning av samt begrensninger for
kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk
kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og
om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og
kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv
76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/
EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1).
5)

6)

7)

8)

Når det gjelder stoffene i denne forordning, som er
ajourført eller tilføyd i del 3 i vedlegg VI til forordning
(EF) nr. 1272/2008, bør kravet til klassifisering av stoffer
i samsvar med de harmoniserte klassifiseringene i del 3
i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, endret
ved denne forordning, sammenfalle med datoen fastsatt
i artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og denne
forordning bør derfor få anvendelse fra 1. desember 2010.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres
følgende endringer:
1.

I tabell 3.1 gjøres følgende endringer:

2.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning
(EF) nr. 1907/2006 —

a)

De oppføringene som tilsvarer oppføringene i
vedlegg I, erstattes med oppføringene i dette
vedlegg.

b)

Oppføringene i vedlegg II tilføyes i den
rekkefølgen som angis i tabell 3.1.

c)

Oppføringene i vedlegg III slettes fra tabell 3.1.

I tabell 3.2 gjøres følgende endringer:

Leverandører bør ha muligheten til å anvende de
harmoniserte klassifiseringene i del 3 i vedlegg VI
til forordning (EF) nr. 1272/2008, endret ved denne
forordning, og til å tilpasse merkingen og emballeringen
i samsvar med dette før 1. desember 2010, som fastsatt i
forordning (EF) nr. 1272/2008.
Den offentliggjorte utgaven av direktiv 2009/2/EF
inneholdt feilaktig oppføring nr. 607-674-00-0 (branched
C10-alkyl benzoates), og det er hensiktsmessig å rette
denne feilen slik at denne oppføringen ikke inngår i
vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.
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a)

De oppføringene som tilsvarer oppføringene
vedlegg IV, erstattes med oppføringene i dette
vedlegg.

b)

Oppføringene i vedlegg V tilføyes i den
rekkefølgen som angis i tabell 3.2.

c)

Oppføringene i vedlegg III slettes fra tabell
3.2.
Artikkel 2

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
2

Artikkel 1 får anvendelse fra 1. desember 2010.

3. De harmoniserte klassifiseringene i del 3 i vedlegg VI til
forordning (EF) nr. 1272/2008, endret ved denne forordning,
kan få anvendelse før 1. desember 2010.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 10. august 2009.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen

_________

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 235 av 5.9.2009, s. 3-439.]

__________________

( 1)

EUT L 136 av 29.5.2007, s. 3.

