
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 381 av  31.12.1994, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 8 av 15.2.2001, s. 7.

(1) EFT nr. 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT nr. L 13 av 15.1.1994, s. 1. Se også direktiv 93/105/EF (EFT nr. L 294

av 30.11.1993, s. 21).

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(1), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 93/101/EF(2), særlig artikkel 28, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedlegg I til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste over
farlige stoffer og opplysninger om klassifisering og merking av
hvert stoff.

Nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap har vist at listen
over farlige stoffer i vedlegg I bør tilpasses og utvides for
særlig å omfatte en rekke sammensatte stoffer avledet av olje
og kull, og derfor må forordet til vedlegg I endres slik at det
omfatter merknader og opplysninger om identifisering og
merking av sammensatte stoffer avledet av olje og kull og av
tilsvarende preparater.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av direktiver
om fjerning av tekniske handelshindringer på området farlige
stoffer og preparater —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg I til direktiv 67/548/EØF gjøres følgende endringer:

1. Forordet i vedlegg I til dette direktiv erstatter forordet til
vedlegg I.

2. Postene i vedlegg I til dette direktiv erstatter de
tilsvarende postene i vedlegg I.

3. Postene i vedlegg II til dette direktiv tilføyes for første
gang i vedlegg I.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal senest 1 september 1996 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

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 3

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 1994.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 94/69/EF

av 19. desember 1994

om 21. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av
lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av

farlige stoffer(*)

2001/EØS/51/32



FORORD TIL VEDLEGG I

Innledning

Vedlegg I er en liste over farlige stoffer som det er vedtatt harmoniserte klassifiserings- og
merkingsbestemmelser for på fellesskapsnivå etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i dette
direktiv.

Nummerering av postene

Postene i vedlegg I er oppført etter atomnummeret til det grunnstoff som er mest karakteristisk for
stoffenes egenskaper. I tabell A er vist en liste over kjemiske grunnstoffer som er ordnet etter atomnummer.
Organiske stoffer er på grunn av sin variasjon plassert i sine vanlige klasser, som vist i tabell B.

Nummereringen for hvert stoff har form av en siffersekvens av typen ABC-RST-VW-Y, der:

— ABC er atomnummeret til det mest karakteristiske kjemiske grunnstoffet (med én eller to
foranstående nuller for å komplettere sekvensen) eller det vanlige klassifiseringsnummeret for
organiske stoffer,

— RST er den løpende nummereringen av stoffet det refereres til i sekvensen ABC,
— VW angir formen som stoffet produseres eller markedsføres i, og
— Y er kontrolltallet beregnet etter ISBN-metoden (International Standard Book Number).

Som et eksempel er indeksnummeret for natriumklorat 017-005-00-9.

For farlige stoffer som er oppført på Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer
(EINECS, EFT nr. C 146A av 15.6.1990), er EINECS-nummeret tatt med. Dette nummeret består av et
sjusifret tall etter mønsteret XXX-XXX-X og begynner med 200-001-8.

For farlige stoffer som er meldt i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, er stoffets nummer i Europeisk
liste over meldte stoffer (ELINCS) tatt med. Dette nummeret består av et sjusifret tall etter mønsteret
XXX-XXX-X og begynner med 400-010-9.

CAS-nummeret (Chemical Abstract Service) er også tatt med for å lette identifiseringen av posten. Det bør
bemerkes at EINECS-nummeret omfatter både vannfrie og vandige former av et stoff, mens det ofte finnes
forskjellige CAS-numre for vannfrie og vannholdige former. CAS-nummeret som er tatt med, er i alle
tilfeller det eneste som betegner den vannfrie formen, og CAS-nummeret som er angitt, beskriver derfor
ikke alltid posten like nøyaktig som EINECS-nummeret.

EINECS-, ELINCS- eller CAS-numrene er vanligvis ikke tatt med for poster som består av flere enn tre
enkeltstoffer.

Strukturformelen til veldefinerte stoffer er også angitt for å lette identifiseringen av stoffet.

Nomenklatur

Der det er mulig, er farlige stoffer oppført med sin EINECS- eller ELINCS-betegnelse. Poster som ikke
er oppført i EINECS eller ELINCS, er angitt med en internasjonalt anerkjent kjemisk betegnelse (f.eks.
ISO, IUPAC). I noen tilfeller er det også tatt med en vanlig betegnelse.

Urenheter, tilsetninger og mindre bestanddeler er vanligvis ikke nevnt, med mindre de bidrar vesentlig til
klassifiseringen av stoffet.

Noen stoffer er beskrevet som en blanding av A og B. Disse postene viser til én bestemt blanding. I noen
tilfeller der det er nødvendig å karakterisere det markedsførte stoffet, er andelene av de viktigste stoffene
som inngår i blandingen angitt.

Noen stoffer er beskrevet med en bestemt renhetsgrad. Stoffer med et høyere innhold av aktivt materiale
(f.eks. et organisk peroksid) er ikke tatt med i posten i vedlegg I og kan ha andre farlige egenskaper (f.eks.
være eksplosive). Dersom bestemte konsentrasjonsgrenser er angitt, gjelder de for stoffet eller stoffene
som er angitt i posten. Særlig for poster med stoffblandinger eller stoffer der det er angitt en bestemt
renhetsgrad, gjelder de grenser for stoffet slik det er beskrevet i vedlegg I, og ikke for det rene stoffet.
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(1) Kreftframkallende, mutagen eller reproduksjonstoksisk klasse (dvs. 1, 2 eller 3) angitt for hvert enkelt tilfelle.

For stoffer som er oppført i vedlegg I, krever artikkel 23 nr. 2 bokstav a) at stoffnavnet som brukes på
etiketten, skal være en av betegnelsene gitt i vedlegget. For enkelte sammensatte stoffer avledet av kull og
olje er tilleggsopplysninger oppført i parentes for å lette identifiseringen av det sammensatte stoffet. Disse
tilleggsopplysningene behøver ikke være angitt på etiketten.

Enkelte poster inneholder en henvisning til urenheter. Et eksempel er indeksnummer 607-190-00-X:
metylakrylamidmetoksyacetat (inneholder ≥ 0,1 % akrylamid). I slike tilfeller utgjør henvisningen i
parentes en del av betegnelsen og skal være angitt på etiketten.

Enkelte poster viser til grupper av stoffer. Et eksempel er indeksnummer 006-007-00-5: «hydrogencyanid
(salter av...) med unntak av komplekse cyanider som ferrocyanider, ferricyanider og
kvikksølvoksycyanid». For enkeltstoffer som omfattes av disse postene, skal EINECS-betegnelsen eller
en annen internasjonalt anerkjent betegnelse benyttes.

Postenes format

Følgende opplysninger er gitt for hvert stoff oppført i vedlegg I:

a) Klassifisering

i) Klassifiseringen består i å plassere et stoff i en fareklasse som definert i artikkel 2 nr. 2 i dette
direktiv og tildele én eller flere risikosetninger. Klassifiseringen har konsekvenser ikke bare for
merkingen, men også for andre lover og forskrifter for farlige stoffer.

ii) Klassifiseringen i hver fareklasse er vist i atskilte rubrikker. Hver rubrikk omfatter vanligvis en
beskrivelse av fareklassen og én eller flere tilhørende risikosetninger. I noen tilfeller (dvs.
stoffer som er klassifisert som brannfarlige eller sensibiliserende, eller visse stoffer som er
klassifisert som miljøfarlige) er imidlertid bare risikosetningen(e) angitt, siden denne/disse gir
tilstrekkelig informasjon.

iii) Fareklassene er slik beskrevet:

— Eksplosiv: E
— Oksiderende: O
— Ekstremt brannfarlig: F+
— Meget brannfarlig: F
— Brannfarlig: R10
— Meget giftig: T+
— Giftig: T
— Helseskadelig: Xn
— Etsende: C
— Irriterende: Xi
— Sensibiliserende: R42 og/eller R43
— Kreftframkallende: Carc. Cat.(1)
— Mutagen: Mut. Cat.(1)
— Reproduksjonstoksisk: Repr. Cat.(1)
— Miljøfarlig: N og/eller R52, R53, R59

iv) Ytterligere risikosetninger som er tildelt for å beskrive andre egenskaper (se nr. 2.2.6 og 3.2.8
merkingsveiledningen), er vist i egne rubrikker.

b) Etiketten, herunder:

i) symbol(er), dersom de er tildelt, og angivelse av den fare som er forbundet med stoffet, i
samsvar med vedlegg II (se artikkel 23 nr. 2 bokstav c)),
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ii) risikosetninger (R-setninger), i form av bokstaven R etterfulgt av en rekke tall som angir arten
av de særlige risikoer i samsvar med vedlegg III (se artikkel 23 nr. 2 bokstav d)). Tallene
atskilles

— med bindestrek (-) for å angi det dreier seg om separate formuleringer om særlige risikoer
(R), eller

— med skråstrek (/) for å angi at det dreier seg om en kombinert formulering i en enkelt
setning, om særlige risikoer som angitt i vedlegg III,

iii) sikkerhetssetninger (S-setninger), i form av bokstaven S etterfulgt av en rekke tall som viser til
anbefalte forholdsregler, i samsvar med vedlegg IV (se artikkel 23 nr. 2 bokstav e)). Også her
kan tallene atskilles med en bindestrek eller en skråstrek, som har samme betydning som i
punkt ii), med unntak av kombinerte formuleringer for sikkerhetssetninger som er angitt i
vedlegg IV. De angitte sikkerhetssetningene gjelder bare for stoffer; setninger for preparater
velges etter vanlige regler.

Det bør bemerkes at visse S-setninger er obligatoriske for visse farlige stoffer og preparater
som er i offentlig salg.

S 1, S 2 og S 45 er obligatoriske for alle meget giftige, giftige og etsende stoffer og preparater
som er i offentlig salg.

S 2 og S 46 er obligatoriske for alle andre farlige stoffer og preparater som er i offentlig salg,
unntatt for dem som utelukkende er klassifisert som miljøfarlige.

Sikkerhetssetningene S 1 og S 2 er vist i parentes i vedlegg I og kan utelates fra etiketten bare
dersom stoffet eller preparatet selges utelukkende for industriell bruk.

c) Konsentrasjonsgrenser og tilhørende toksikologisk klassifisering som er nødvendig for å klassifisere
farlige preparater som inneholder stoffet, i samsvar med direktiv 88/379/EØF.

Med mindre annet er nevnt, er konsentrasjonsgrensene vektprosenten av stoffet beregnet i forhold til
preparatets samlede vekt.

Dersom ingen konsentrasjonsgrense er angitt er konsentrasjonsgrensene som skal benyttes når den
konvensjonelle metoden for å vurdere helsefaren anvendes, de som er angitt i vedlegg I til
preparatdirektivet (88/379/EØF).

Generelle forklarende merknader

Stoffgrupper

Vedlegg I inneholder en rekke gruppeposter. I disse tilfellene gjelder klassifiserings- og merkingskravene
for alle stoffer i gruppen dersom de markedsføres og er oppført i EINECS eller ELINCS. Dersom et stoff
som omfattes av en gruppepost, forekommer som en urenhet i et annet stoff, skal det ved merkingen av
stoffene tas hensyn til klassifiserings- og merkingskravene beskrevet i gruppeposten.

I enkelte tilfeller er det klassifiserings- og merkingskrav for bestemte stoffer som ellers ville ha vært
omfattet av en gruppepost. I slike tilfeller er det en egen post for vedkommende stoffer i vedlegg I, og
gruppeposten vil inneholde merknaden «med unntak av stoffer angitt ved navn i dette vedlegg».

Postene i vedlegg I som gjelder salter (uansett betegnelse) omfatter både vannfrie og vannholdige former,
med mindre annet uttrykkelig er angitt.

Stoffer med ELINCS-numre

I vedlegg I er stoffer med ELINCS-numre meldt i henhold til bestemmelsene i dette direktiv. En produsent
eller importør som ikke tidligere har meldt disse stoffene, må vise til bestemmelsene i dette direktiv
dersom vedkommende har til hensikt å markedsføre disse stoffene.
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Forklaring til merknadene i forbindelse med identifisering og merking av stoffer

Merknadene som er oppført under indeksnumrene, har følgende betydning:

Merknad A:

Navnet på stoffet må stå på etiketten under en av betegnelsene gitt i vedlegg I til dette direktiv (se
artikkel 23 nr. 2 bokstav a)).

I vedlegg I blir det av og til brukt generelle betegnelser som «...forbindelser av...» eller «...salter
av...». I disse tilfellene skal produsenten eller vedkommende som markedsfører et slikt stoff, påse at
riktig kjemisk navn blir påført etiketten.

Eksempel: for BeCl2: berylliumklorid.

Merknad B:

Visse stoffer (syrer, baser osv.) markedsføres i vandige løsninger av forskjellige konsentrasjoner og
krever derfor ulik merking, fordi faren de representerer, varierer med konsentrasjonen.

I vedlegg I blir det for poster med merknad B benyttet en generell betegnelse av typen: «...%
salpetersyre»

I dette tilfellet skal produsenten eller vedkommende som markedsfører et slikt stoff, angi løsningens
konsentrasjonsprosent på etiketten.

Eksempel: 45 % salpetersyre.

Med mindre annet er angitt, antas det at konsentrasjonsprosenten er beregnet på et vekt/
vekt-grunnlag.

Bruk av supplerende data (for eksempel spesifikk vekt, Baumé-grader) eller beskrivende setninger
(for eksempel rykende eller is-) er tillatt.

Merknad C:

Noen organiske stoffer kan markedsføres i en bestemt isomerisk form eller som en blanding av flere
isomerer.

I vedlegg I blir det noen ganger benyttet en generell betegnelse av følgende type: «xylenol».

I dette tilfellet må produsenten eller vedkommende som markedsfører et slikt stoff, angi på etiketten
om stoffet er a) en bestemt isomer eller en b) blanding av isomerer.

Eksempel: a) 2,4-dimetylfenol
b) xylenol (blanding av isomerer).

Merknad D:

Noen stoffer som er mottakelige for spontan polymerisasjon eller nedbryting, markedsføres vanligvis
i stabilisert form. Det er i denne formen de er oppført i vedlegg I til dette direktiv.

Disse stoffene markedsføres imidlertid noen ganger i ikke-stabilisert form. I slike tilfeller må
produsenten eller vedkommende som markedsfører et slikt stoff, angi navnet på stoffet etterfulgt av
ordene «ikke-stabilisert» på etiketten.

Eksempel: metakrylsyre (ikke-stabilisert).

Merknad E:

Stoffer med bestemte virkninger på menneskers helse (se kapittel 4 i vedlegg VI) som er klassifisert
som kreftframkallende, mutagene og/eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2, hører under
merknad E dersom de også er klassifisert som meget giftige (T+), giftige (T) eller helseskadelige
(Xn). For disse stoffene skal risikosetning R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40
og R48 og alle kombinasjoner av disse risikosetningene begynne med ordet «også».



Eksempler: R45-23: Kan forårsake kreft.
Også giftig ved innånding»

R 46-27/28: «Kan forårsake arvelige skader.
Også meget giftig ved hudkontakt og ved svelging»

Merknad F:

Dette stoffet kan inneholde en stabilisator. Dersom stabilisatoren endrer de farlige egenskapene ved
stoffet, som angitt ved merkingen i vedlegg I, skal det sørges for en etikett i samsvar med reglene for
merking av farlige preparater.

Merknad G:

Dette stoffet kan markedsføres i eksplosiv form; i så fall må det evalueres ved hjelp av egnede
analysemetoder og det skal sørges for en etikett med angivelse av stoffets eksplosive egenskaper.

Merknad H:

Klassifiseringen og merkingen som er angitt for dette stoffet, gjelder bare for den/de farlige
egenskap(er) angitt ved risikosetningen(e) i kombinasjon med fareklassen(e) som er nevnt. Kravene
i artikkel 6 i dette direktiv til produsenter, distributører og importører av dette stoffet gjelder for alle
andre sider ved klassifiseringen og merkingen. Den endelige etiketten skal følge kravene i avsnitt 7
i vedlegg VI til dette direktiv. Denne merknad gjelder bare for visse sammensatte stoffer avledet av
kull og olje i vedlegg I.

Merknad J:

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet
inneholder mindre enn 0,1 masse/masse benzen (EINECS-nr. 200-753-7). Denne merknad gjelder
bare for visse sammensatte stoffer avledet av kull og olje i vedlegg I.

Merknad K:

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet
inneholder mindre enn 0,1 masse/masse 1,3-butadien (EINECS-nr. 203-450-8).

Dersom stoffet ikke klassifiseres som kreftframkallende, skal minst S-setning (2-)9-16 anvendes.

Denne merknad gjelder bare for visse sammensatte stoffer avledet av olje i vedlegg I.

Merknad L:

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet
inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt målt ved IP 346-metoden. Denne merknad gjelder bare
for visse sammensatte stoffer avledet av olje i vedlegg I.

Merknad M:

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet
inneholder mindre enn 0,005 % masse/masse benzo(a)pyren (EINECS-nr. 200-028-5). Denne
merknad gjelder bare for visse sammensatte stoffer avledet av kull i vedlegg I.

Merknad N:

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke obligatorisk dersom hele raffineringsforløpet er
kjent, og det kan påvises at stoffet som det er framstilt av, ikke er kreftframkallende. Denne merknad
gjelder bare for visse sammensatte stoffer avledet av olje i vedlegg I.

Merknad P:

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet
inneholder mindre enn 0,1 % masse/masse benzen (EINECS-nr. 203-753-7).
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Dersom stoffet klassifiseres som kreftframkallende, gjelder også merknad E.

Dersom stoffet ikke klassifiseres som kreftframkallende, skal minst S-setning (2-)23-24-62 gjelde.

Denne merknaden gjelder bare for visse sammensatte stoffer avledet av olje i vedlegg I.

Forklaring til merknadene i forbindelse med merking av preparater

Merknadene oppført ved siden av konsentrasjonsgrensene har følgende betydning:

Merknad 1:

Konsentrasjonene som er angitt, eller i mangel av slike angivelser, de generelle konsentrasjonene i
direktiv 88/379/EØF, er vektprosentene av det metalliske grunnstoffet, beregnet ut fra preparatets
totalvekt.

Merknad 2:

Den angitte konsentrasjonen av isocyanat er vektprosenten av fri monomer, beregnet ut fra
preparatets totalvekt.

Merknad 3:

Den angitte konsentrasjonen er vektprosenten av kromationer løst i vann, beregnet ut fra preparatets
totalvekt.

Merknad 4:

Preparater som inneholder disse stoffene, behøver ikke klassifiseres som farlig ved svelging dersom
preparatet i væskeform har en kinetisk viskositet målt med rotasjonsviskosimeter etter ISO-standard
3219 eller en tilsvarende metode ved minst 7 ¥ 10-6 m2/s ved 40 ∞C.

Ved anvendelse av den konvensjonelle metoden i direktiv 88/379/EØF på preparater som inneholder
disse stoffene, skal stoffene ikke grupperes sammen med dem som er klassifisert som meget giftige,
giftige eller helseskadelige på grunn av akutte dødelige virkninger, og som finnes i konsentrasjoner
under sine individuelle konsentrasjonsgrenser. De skal imidlertid grupperes sammen med andre
stoffer som er klassifisert på grunn av innåndingsfare når ingen av stoffene finnes i konsentrasjoner
over sin individuelle konsentrasjonsgrense på 10 %, idet denne grensen anvendes i forbindelse med
addisjonsreglene.

Disse stoffene, og preparater som inneholder stoffene, behøver ikke klassifiseres som helseskadelige
ved svelging på grunn av innåndingsfare når de markedsføres i aerosolbeholdere eller beholdere
utstyrt med en forseglet forstøvingsinnretning.
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Vedlegg I og II til dette direktiv er trykt i sin helhet i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende nr. L 381 av 31.12.1994, s. 19-1485.
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