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KOMMISJONSDIREKTIV 94/1/EF
av 6. januar 1994

om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om aerosolbeholdere (*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 1975
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
aerosolbeholdere(1), sist endret ved tiltredelsesakten for Spania
og Portugal, særlig artikkel 10 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

Sikkerhetsklausulen fastsatt i artikkel 10 i direktiv 75/324/EØF
har fått anvendelse i én medlemsstat.

De vernetiltak som er truffet, er begrunnet i de farer som er
forbundet med økt bruk av aerosolbeholdere med ekstremt
brannfarlig drivgass som erstatning for klorfluorkarboner (KFK).

Visse aerosolbeholdere inneholder visse særlig brannfarlige
stoffer og/eller preparater.

De gjeldende bestemmelser er ikke tilstrekkelige til å forhindre
at visse aerosolbeholdere er en fare for sikkerheten, og disse
bestemmelsene bør derfor tilpasses.

Visse aerosolbeholdere medfører ingen antennelsesrisiko selv om
de inneholder brannfarlige stoffer og/eller preparater, og det bør
derfor fastsettes en unntaksbestemmelse med hensyn til visse krav
til merking.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 75/324/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 8 nr. 1 bokstav d) skal lyde:

«d) opplysningene angitt i nr. 2.2 og 2.3 i vedlegget,»

2. Ny artikkel 9a skal lyde:

«Artikkel 9a

Når personen som er ansvarlig for markedsføring av
aerosolbeholdere har til rådighet prøveresultater eller andre
beviser for at disse aerosolbeholderne, til tross for at de
har brannfarlig innhold, ikke utgjør noen brann- eller
eksplosjonsfare under normale eller forholdsvis forventede
bruksforhold, kan han på eget ansvar unnlate å anvende
bestemmelsene i nr. 2.2 bokstav b) og 2.3 bokstav b) i
vedlegget.

Han skal stille en kopi av disse dokumentene til rådighet
for medlemsstatene.

Mengden av brannfarlige komponenter i aerosolbeholderen
skal i dette tilfellet angis på etiketten på en slik måte at
opplysningen er godt synlig, lett å lese og ikke kan fjernes,
med følgende formulering: «inneholder x vektprosent
brannfarlige komponenter».»

3. I vedlegget gjøres de endringer som framgår av vedlegget
til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, innen 1. oktober 1994. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

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

De skal anvende bestemmelsene fra 1. april 1995.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
område dette direktiv omhandler.

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 23 av 28.1.1994, s. 28,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/94 av 28. oktober 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se dette EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 147 av 9.6.1975, s. 40.
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Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskasps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 6. januar 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegget til direktiv 75/324/EØF gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1.8 skal lyde:

«1.8Brannfarlig innhold

Med «brannfarlig innhold» menes stoffer og preparater som oppfyller de kriterier som er
fastsatt for kategoriene «ekstremt brannfarlig», «meget brannfarlig» og «brannfarlig», og
som er oppført i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF.

Antenneligheten av og flammepunktet for innholdet i beholderen skal fastsettes etter spesifikke
metoder beskrevet i del A i vedlegg V til nevnte direktiv.»

b) Nr. 2.2 skal lyde:

«2.2Merking

Med forbehold for bestemmelsene i direktivene om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer og preparater, særlig med hensyn til helsefare og/eller miljørisiko, må enhver
aerosolbeholder ha følgende klart synlige, leselige og permanente merking:

a) uansett innhold: «Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for
temperaturer over 50 o C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom»,

b) når innholdet er brannfarlig i henhold til nr. 1.8: betegnelsen, eventuelt symbolet, for at
stoffene og/eller preparatene i aerosolbeholderen, herunder drivgassen, er brannfarlige,
og tilsvarende risikosetninger fastsatt i samsvar med kriteriene i nr. 2.2.3, 2.2.4 eller
2.2.5 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF, og med hensyn til faresymbolet og
farebetegnelsen, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II til nevnte direktiv.

2.3 Særlige bestemmelser i forbindelse med bruk

Med forbehold for bestemmelsene i direktivene om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer og preparater, særlig med hensyn til helsefare og/eller miljørisiko, må enhver
aerosolbeholder ha følgende klart synlige, leselige og permanente merking:

a) uansett innhold: de tilleggsadvarsler som gjør brukerne oppmerksomme på de spesifikke
farer som er forbundet med produktet,

b) når innholdet er brannfarlig, følgende advarsler:

- «Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale»,

- «Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt»,

- «Oppbevares utilgjengelig for barn».»


