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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Ved traktatens artikkel 7 A innføres et område uten indre grenser
med fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og
kapital.

Utviklingen av det indre marked bør gradvis bedre livskvalitet,
helsevern og forbrukersikkerhet. Tiltakene fastsatt i dette direktiv
er i samsvar med rådsresolusjon av 9. november 1989 om
framtidige prioriteringer for en intensivert forbrukervern-
politikk(4).

Visse stoffer og preparater som brukes i aerosolbeholdere, er
særlig brannfarlige.

Den økte bruk av brannfarlige stoffer i aerosolbeholdere som
erstatning for klorfluorkarboner (KFK) innebærer en fare for
forbrukerne. Faren er særlig stor når aerosolbeholderne brukes i
morosaker og for dekorasjonsformål.

Faren kan reduseres ved å tilpasse rådsdirektiv 75/324/EØF av
20. mai 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om aerosolbeholdere(5) til den tekniske utvikling og på den måten
begrense bruken av brannfarlige stoffer i aerosolbeholdere som
brukes i morosaker og for dekorasjonsformål.

Begrensninger som en medlemsstat planlegger i markedsføringen
av visse aerosolbeholdere som brukes i morosaker og for
dekorasjonsformål, har direkte betydning for det indre markeds
gjennomføring og virkemåte. Derfor må medlemsstatenes
lovgivning på dette området harmoniseres og vedlegg I til direktiv
76/769/EØF(6) endres.

På bakgrunn av det foreslåtte tiltakets omfang og virkninger er
fellesskapstiltakene fastsatt i dette direktiv ikke bare nødvendige,
men uomgjengelige for å nå de nevnte målene. Den enkelte
medlemsstat kan ikke nå målene alene, og dessuten ble det fastsatt
allerede ved direktiv 76/769/EØF at målene skal nås på
fellesskapsplan -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest

- seks måneder etter vedtakelsen av et kommisjonsdirektiv
som gjelder tilpasning til den tekniske utvikling av direktiv
75/324/EØF om aerosolbeholdere, og som omhandler alle
prøvingsmetoder som brukes for å attestere produktenes
samsvar med dette direktiv, eller

- ett år etter vedtakelsen av dette direktiv dersom denne dato
er senere enn ovennevnte dato.

De skal anvende disse bestemmelsene fra seks måneder etter
utløpet av den aktuelle frist.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 331 av 21.12.1994, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 306 av 12.11.1993, s. 14.

(2) EFT nr. C 133 av 16.5.1994, s. 15.

(3) Europarlamentsuttalelse av 15. desember 1993 (EFT nr. C 20 av
24.1.1994, s. 77), Rådets felles holdning av 27. juni 1994 (EFT nr. C 244
av 31.8.1994, s. 13) og europaparlamentsbeslutning av 15. september
1994 (EFT nr. C 276 av 3.10.1994, s. 11).

(4) EFT nr. C 294 av 23.11.1989, s. 1.

(5) EFT nr. L 147 av 9.6.1975, s. 40. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 94/1/EF (EFT nr. L 23 av 28.1.1994, s. 28).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/48/EF

av 7. desember 1994

om 13. endring av direktiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse

farlige stoffer og preparater(*)

(6) EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved direktiv
91/339/EØF (EFT nr. L 186 av 12.7.1991, s. 64).
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2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 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 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. desember 1994.

For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

President

For Rådet

 G. REXRODT

 Formann
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Stoffer som

- er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF og er klassifisert som brannfarlige, meget brannfarlige
eller ekstremt brannfarlige og merket tilsvarende, eller

- ennå ikke er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, men oppfyller kriteriene for brannfare i
vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF og er midlertidig klassifisert og merket som brannfarlige,
meget brannfarlige eller ekstremt brannfarlige i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 67/548/
EØF.

1. Må ikke brukes som sådanne eller i form av preparater i aerosolbeholdere som markedsføres og
selges til allmennheten i morosaker og for dekorasjonsformål, f.eks.

- metallglitter hovedsakelig for dekorasjonsformål,

- kunstig snø og is,

- prompeputer,

- serpentinspray,

- ekskrementimitasjoner,

- festhorn,

- konfetti og dekorasjonsskum,

- kunstig spindelvev,

- stinkbomber,

- osv.

2. Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om klassifisering, emballering
og merking av farlige stoffer skal ovennevnte aerosolbeholderes emballasje ha følgende leselige
påskrift som ikke skal kunne slettes: «Bare for yrkesmessig bruk».

3. Punkt 1 og 2 gjelder likevel ikke aerosolbeholdere nevnt i artikkel 9a i direktiv 75/324/EØF.

4. Ovennevnte produkter kan markedsføres bare dersom de oppfyller de angitte krav.
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