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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 88/379/EBE frá 7. júní 1988
um samræmingu á ákvæðum í lögum og stjórnsýslufyrirmælum
aðildarríkjanna varðandi flokkun, pökkun og merkingu á
hættulegum efnablöndum (1), eins og henni var síðast breytt með
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/18/EBE (2), einkum 6. og
15. gr.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í VI. viðauka við tilskipun ráðsins 67/548/EBE (3), eins og henni
var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
96/54/EB (4), er kveðið á um nýjar viðmiðanir og nýja H-setningu
fyrir ,,innöndunarhættu“ í flokknum ,,skaðleg“, einkum
H-setningu 65.

Því ber að bæta við ákvæðin í I. viðauka við tilskipun
88/379/EBE.

Í viðaukanum við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
91/442/EBE (5) eru, í samræmi við 6. gr. tilskipunar 88/379/
EBE, skilgreindir eiginleikar tiltekinna efnablandna sem skulu
vera í umbúðum með öryggisloki sem börn geta ekki opnað.
Þessa eiginleika ber að endurskoða þannig að þeir samsvari
viðmiðununum um ,,innöndunarhættu“ í VI. viðauka við tilskipun
67/548/EBE.

Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit nefndar um
aðlögun tilskipana, sem settar eru til að ryðja úr vegi tæknilegum
hindrunum í viðskiptum með hættuleg efni og efnablöndur, að
tækniframförum.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Við I. viðauka tilskipunar 88/379/EBE bætist nýr liður 1.3, eins
og fram kemur í I. viðauka við þessa tilskipun.

2. gr.

Tilskipun 91/442/EBE er breytt sem hér segir:

- í stað 2. gr. tilskipunar 91/442/EBE komi eftirfarandi grein:

,,2. gr.

Ákvæði 1. og 2. gr. tilskipunar 90/35/EBE og 1. gr. þessarar
tilskipunar gilda einnig um efnablöndur sem eru boðnar
eða seldar almenningi í úðabrúsum eða umbúðum með
loftþéttum úðabúnaði, nema efnablöndurnar sem fjallað er
um í a-lið viðaukans.“,

- í stað viðaukans komi II. viðauki við þessa tilskipun.

3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg ákvæði til að fara
að tilskipun þessari eigi síðar en 31. maí 1998 og tilkynna það
framkvæmdastjórninni þegar í stað.

2. Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

3. Þegar aðildarríkin samþykkja ákvæði þessi skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
eru birt opinberlega. Aðildarríkin setja reglur um slíka tilvísun.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 265, 18. 10. 1996, bls. 15,
var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 10/98 frá
6. mars 1998 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 187, 16. 7. 1988, bls. 14.

(2) Stjtíð. EB nr. L 104, 29. 4. 1993, bls. 46.

(3) Stjtíð. EB nr. 196, 16. 8. 1967, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 248, 30. 9. 1996, bls. 1.

(5) Stjtíð. EB nr. L 238, 27. 8. 1991, bls. 25.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 96/65/EB

frá 11. október 1996

um fjórðu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 88/379/EBE
um samræmingu á ákvæðum í lögum og stjórnsýslufyrirmælum

aðildarríkjanna varðandi flokkun, pökkun og merkingu á hættulegum
efnablöndum og breytingu á tilskipun 91/442/EBE um umbúðir

hættulegra efna sem skulu vera þannig að börn geti ekki opnað þær(*)

(Texti sem varðar EES)
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4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 11. október 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI

Við I. viðauka tilskipunar 88/379/EBE bætist eftirfarandi liður 1.3:

,,1.3 Efnablöndur sem fela í sér innöndunarhættu

Efnablöndur, sem fela í sér innöndunarhættu (H 65), skal flokka og merkja samkvæmt viðmiðunum
liðar 3.2.3 í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE.

Við beitingu hefðbundnu aðferðarinnar samkvæmt i) og ii)-liðum c-liðar í 5. mgr. 3. gr. skal ekki
tekið tillit til flokkunar efnis sem H 65.“

II. VIÐAUKI

Eiginleikarnir sem um getur í 1. gr.:

a) Efnablöndur sem fela í sér innöndunarhættu (H 65) og eru flokkaðar og merktar samkvæmt
viðmiðunum liðar 3.2.3 í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE.

b) Að minnsta kosti annað efnanna, sem nefnd eru hér að aftan, er til staðar í styrk sem er jafn mikill
eða meiri en styrkleikamörkin sem eru tilgreind.

Efni Styrkleika-

CAS-númer EINECS-númer mörk

1 67-56-1 2006596 ³ 3 %

Metanól

2 75-09-2 2008389 ³  1 %“

Díklórómetan


