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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/33/EF
av 10. mai 1999
om endring av rådsdirektiv 67/548/EØF med hensyn til merking av visse farlige stoffer
i Østerrike og Sverige(*)
DEN

på nytt i samsvar med fellesskapsframgangsmåtene før
31. desember 1998.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,

4) I henhold til artikkel 23 nr. 2 bokstav d) i direktiv
67/548/EØF skal alle emballasjer av et stoff være merket
med bestemte R-setninger (risikosetninger) som angir de
særlige risikoene som følger av farene forbundet med
bruk av stoffet, og ordlyden i disse R-setningene er
fastsatt i direktivets vedlegg III.

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR –

RÅDET

FOR

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel

251(3)

og

ut fra følgende betraktninger:
1) Artikkel 30 i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(4) fastsetter at
medlemsstatene ikke kan forby, begrense eller hindre
markedsføring av stoffer som oppfyller kravene i nevnte
direktiv.
2) I henhold til artikkel 23 nr. 2 bokstav c) i direktiv
67/548/EØF skal alle emballasjer av et stoff være merket
med faresymbolene fastsatt i direktivets vedlegg II. I
henhold til artikkel 23 nr. 2 bokstav e) i nevnte direktiv
skal alle emballasjer av et stoff være merket med
bestemte S-setninger (sikkerhetssetninger) som gjelder
sikker bruk av stoffet, og ordlyden i disse S-setningene er
fastsatt i direktivets vedlegg IV.
3) Artikkel 69 i og vedlegg VIII til tiltredelsesakten av 1994
fastsetter at artikkel 30 i direktiv 67/548/EØF
sammenholdt med artikkel 23 nr. 2 i samme direktiv ikke
skal komme til anvendelse i Østerrike før 1. januar 1999,
slik at Østerrike kan kreve bruk av etiketter med
supplerende symboler som ikke er nevnt i vedlegg II, og
etiketter med supplerende S-setninger som ikke er nevnt
i vedlegg IV til nevnte direktiv når det gjelder mottiltak
ved ulykker, og at nevnte bestemmelser skal gjennomgås

(*)

Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 199 av 30.7.1999, s. 57, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2000 av 25. februar 2000 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 C 374 av 3.12.1998, s. 15.

(2)

EFT C 40 av 15.2.1999, s. 43.

(3)

Europaparlamentsuttalelse av 16. desember 1998 (EFT C 98 av 9.4.1999, s.
151). Rådets felles holdning av 8. februar 1999 (EFT C 58 av 1.3.1999, s.
26) og Europaparlamentsbeslutning av 10. mars 1999 (EFT C 175 av
21.6.1999). Rådsbeslutning av 29. april 1999.

(4)

EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
98/98/EF (EFT 355 av 30.12.1998, s. 1).

5) Artikkel 112 i og vedlegg XII til tiltredelsesakten av 1994
fastsetter at artikkel 30 i direktiv 67/548/EØF
sammenholdt med artikkel 23 nr. 2 bokstav d) i samme
direktiv ikke skal komme til anvendelse i Sverige før 1.
januar 1999, slik at Sverige kan kreve bruk av de
supplerende R-setningene «R-322» og «R-340» som ikke
er nevnt i vedlegg III til nevnte direktiv, og at nevnte
bestemmelser skal gjennomgås på nytt i samsvar med
fellesskapsframgangsmåtene før 31. desember 1998.
6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31.
mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av
farlige preparater(5) fastsetter visse særlige vilkår for
anvendelsen av direktivet når det gjelder blant annet
supplerende symboler, R-setninger og S-setninger for
Østerrike og Sverige, for å ta hensyn til deres standarder
for vern av helse og miljø. Disse særlige vilkårene er
begrenset til tidsrommet på to år fra 1. januar 1999 til 31.
desember 2000. I løpet av dette tidsrommet skal det
tilstrebes å skape ensartede vilkår for markedsføring av
farlige stoffer og preparater.
7) Når det gjelder «R-322» forventes det vitenskapelige og
tekniske framskritt innenfor rammen av internasjonale
forhandlinger om harmonisering av klassifisering av
farlige stoffer, og i lys av de pågående internasjonale
forhandlingene om merking av farlige stoffer og idet det
tas hensyn til Kommisjonens undersøkelse om merking,
har sakkyndige fra medlemsstatene blitt enige om å
prioritere høyt en grundig gjennomgåelse av Fellesskapets
gjeldende regelverk med hensyn til «R-340».
8) Fellesskapets regelverk må gjennomgås på nytt på
bakgrunn av resultatet av forhandlingene om
internasjonal harmonisering av klassifisering og merking
av farlige stoffer. Det kan forventes at resultatet vil føre
til en tilnærming av standardene på dette området i hele
Fellesskapet.

(5)

EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
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9) I resolusjon vedtatt av Rådet og representantene for
medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet, 3.
desember 1990 om forbedret forebygging og behandling
av akutt forgiftning hos mennesker(1) oppfordres det til
harmonisering av framgangsmåtene for innsamling av
klinisk-toksikologiske data for alle giftinformasjonssentrene i Fellesskapet for å lette utviklingen av en politikk
for å forebygge forgiftningsrisikoer. For dette formål skal
de berørte vedkommende myndigheter i samarbeid med
Kommisjonen innføre et fellesskapssystem for informasjon og samarbeid mellom giftinformasjonssentrene eller
eventuelt andre vedkommende tjenester når det gjelder
tilgjengeligheten av antidoter.
10) Et symbol som viser at rester av visse farlige stoffer bør
samles inn atskilt fra annet avfall, vil kunne redusere
mulighetene for utslipp av farlige stoffer i miljøet ved å
øke allmennhetens bruk av særlige systemer for
avfallsinnsamling. Da visse nødvendige opplysninger
ennå ikke er tilgjengelige, er det fortsatt nødvendig med
en viss tid for å vurdere behovet for et slikt symbol i
Fellesskapet.

Nr. 20/215

«5. Østerrike kan fra 1. januar 1999 til 31. desember
2000 kreve bruk av:
–

det supplerende symbolet «søppelbøtte med kryss
over» for disponering av avfall som ikke er oppført i
vedlegg II, og

–

den supplerende S-setningen «Antidote finnes,
legepersonellet bes kontakte giftinformasjonssenteret» med hensyn til mottiltak i tilfelle ulykker
som ikke er oppført i vedlegg IV.

6. Sverige kan fra 1. januar 1999 til 31. desember
2000 kreve bruk av følgende supplerende R-setninger
som ikke er oppført i vedlegg III:
–

«R-322» for stoffer som har akutte toksiske
virkninger som ikke er omfattet av klassifiseringskriteriene i vedlegg VI (den svenske kategorien
«moderat helseskadelig»), og

–

«R-340» for stoffer klassifisert som kreftfremkallende, kategori 3, i stedet for R-setning R40.»
Artikkel 2

11) Gjennomgåelsen av Fellesskapets regelverk om farlige
stoffer på bakgrunn av bestemmelsene i tiltredelsesakten
av 1994 med hensyn til Østerrike og Sverige har ikke
kunnet avsluttes innen 31. desember 1998.
12) Bestemmelsene som omfattes av dette direktiv, bør fortsatt
tas opp til gjennomgåelse i samsvar med fellesskapsframgangsmåter i den fastsatte unntaksperioden. Ved
utløpet av denne perioden vil imidlertid gjeldende
fellesskapsrett komme til anvendelse i Østerrike og
Sverige på samme vilkår som i de øvrige medlemsstatene
uten at dette berører resultatet av nevnte gjennomgåelse.
13) Fellesskapets regelverk gir mulighet for at det i
begrensede perioder kan fastsettes unntak for visse
medlemsstater som følge av deres særlige situasjon –

Republikken Østerrike og Kongeriket Sverige skal innen 30.
juli 2000 vedta og kunngjøre de bestemmelser 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 er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. mai 1999.
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
For Europaparlamentet

For Rådet
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Artikkel 1
I artikkel 23 i direktiv 67/458/EØF skal nytt nummer 5 og 6
lyde:

(1)

SCP/spirox/004 endelig utgave av 18.1.1999.

