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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95 og artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 
merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(3) 
harmoniseres klassifiseringen og merkingen av stoffer 
og stoffblandinger i Fellesskapet. Nevnte forordning 
skal erstatte rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer(4) samt 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. 
mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av 
farlige stoffblandinger(5).

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 23.12.2008, s. 68, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2012 av 15. juni 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 56 av 4.10.2012, s. 8.

(1) EUT C 120 av 16.5.2008, s. 50.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 3. september 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 28. november 2008.
(3) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
(4) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1.
(5) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.

2) Forordning (EF) nr. 1272/2008 bygger på erfaringer 
med direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og innlemmer 
kriteriene for klassifisering og merking av stoffer og 
stoffblandinger som er fastsatt i det globalt harmoniserte 
system for klassifisering og merking av kjemikalier 
(GHS), som er vedtatt på internasjonalt plan innenfor 
rammen av FN.

3) Visse bestemmelser om klassifisering og merking 
fastsatt i direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF gjelder 
også ved anvendelse av annet fellesskapsregelverk, som 
rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter(6), 
rådsdirektiv 88/378/EØF av 3. mai 1988 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om sikkerhetskrav til 
leketøy(7), rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars 1999 
om begrensning av utslippene av flyktige organiske 
forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler 
i visse virksomheter og anlegg(8), europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september 2000 
om kasserte kjøretøyer(9), europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/96/EF av 27. januar 2003 om 
avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)(10) 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF av 
21. april 2004 om begrensning av utslippene av flyktige 
organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske 
løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for 
lakkering og omlakkering av kjøretøyer(11).

4) Innlemmingen av GHS-kriteriene i fellesskapsregelverket 
medfører innføring av nye fareklasser og -kategorier som 
bare delvis svarer til de bestemmelsene om klassifisering 
og merking som er fastsatt i direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF. I henhold til en analyse av de mulige 
virkningene av overgangen fra det gamle til det nye 
systemet for klassifisering og merking, bør virkeområdet 
for direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 2000/53/EF 
og 2002/96/EF kunne beholdes ved at direktivenes 
henvisninger til klassifiseringskriteriene tilpasses det nye 
systemet som innføres ved forordning (EF) nr. 1272/2008.

(6) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
(7) EFT L 187 av 16.7.1988, s. 1.
(8) EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1.
(9) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34.
(10) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24.
(11) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87.
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5) Det er også nødvendig å tilpasse direktiv 76/768/EØF 
for å ta hensyn til vedtakelsen av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 
2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 
begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse 
av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 
1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) 
nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 
samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1).

6) Direktiv 1999/13/EF bør endres slik at det bringes i 
samsvar med direktiv 67/548/EØF, der risikosetning R40 
erstattes med to nye risikosetninger R40 og R68, for å 
sikre en korrekt overgang til faresetningene fastsatt i 
forordning (EF) nr. 1272/2008.

7) Overgangen fra klassifiseringskriteriene i direktiv 67/548/
EØF og 1999/45/EF bør være helt gjennomført 1. juni 
2015. Framstillere av kosmetikk, leker, malinger, lakker, 
produkter for lakkering og omlakkering av kjøretøyer 
og elektrisk og elektronisk utstyr samt operatører 
hvis virksomhet omfattes av direktiv 1999/13/EF, er 
framstillere, importører eller etterfølgende brukere i 
henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. De bør alle 
ha mulighet til å utforme sin overgangsstrategi i henhold 
til dette direktiv innenfor en lignende tidsramme som i 
forordning (EF) nr. 1272/2008.

8) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(2) oppfordres medlemsstatene 
til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å 
utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt det 
er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene.

9) Direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF, 2000/53/
EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 76/768/EØF

I direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. Rettet i EUT L 136 av 29.5.2007, s. 3.
(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

1. Betegnelsen «stoffblanding» («preparation») eller 
«stoffblandinger» («preparations») i henhold til artikkel 
3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006, i den ordlyd 
som gjaldt 20. desember 2006, erstattes med henholdsvis 
«stoffblanding» («mixture») eller «stoffblandinger» 
(«mixtures») i hele teksten.

2. I artikkel 4a nr. 1 skal bokstav d) lyde:

«d)  at dyreforsøk utføres på deres territorium med 
bestanddeler eller kombinasjoner av bestanddeler 
for å oppfylle kravene i dette direktiv, senest på 
datoen da slike forsøk skal erstattes med en eller 
flere av de validerte metodene som er oppført 
i kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 
30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 
godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 
(REACH)(*) eller i vedlegg IX til dette direktiv.

______________

(*) EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1.»

3. Fra 1. desember 2010 skal artikkel 4b lyde:

Artikkel 4b

Bruk i kosmetiske produkter av stoffer som i henhold til 
avsnitt 3 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 
merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(3) er 
klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 
reproduksjonstoksiske i kategori 1A, 1B og 2, skal forbys. 
Kommisjonen skal for dette formål treffe de nødvendige 
tiltak etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 
artikkel 10 nr. 2. Et stoff som er klassifisert i kategori 2, 
kan brukes i kosmetikk dersom stoffet er vurdert av 
Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS) og 
godkjent for bruk i kosmetiske produkter.»

4. Fra 1. desember 2010 skal artikkel 7a nr. 1 bokstav h) annet 
ledd siste punktum lyde:

«De kvantitative opplysningene som skal gjøres allment 
tilgjengelige i henhold til bokstav a), er begrenset til stoffer 
som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser 
eller -kategorier oppført i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 1272/2008:

a) fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 
2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 
2.15 type A-F, 

(3) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
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b) fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på 
kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller på utviklingen, 
3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 
3.10, 

c) fareklasse 4.1, 

d) fareklasse 5.1.».

5. I vedlegg IX skal første punktum lyde:

«I dette vedlegg angis de alternative metodene som er validert 
av Det europeiske senter for validering av alternative metoder 
(ECVAM) ved Det felles forskningssenter, som oppfyller 
kravene i dette direktiv, og som ikke er angitt i forordning (EF) 
nr. 440/2008.».

Artikkel 2

Endringer av direktiv 88/378/EØF

I direktiv 88/378/EØF gjøres følgende endringer:

1. Betegnelsen «stoffblanding» («preparation») eller 
«stoffblandinger» («preparations») i henhold til artikkel 
3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006, i den ordlyd 
som gjaldt 30. desember 2006, erstattes med henholdsvis 
«stoffblanding» («mixture») eller «stoffblandinger» 
(«mixtures») i hele teksten.

2. Fra 1. desember 2010 skal vedlegg II del II avsnitt 2 
bokstav b) lyde:

«b) Leketøy skal som sådan ikke inneholde stoffer eller 
stoffblandinger som kan bli brennbare fordi flyktige, 
tungt antennelige bestanddeler blir borte, dersom det 
av grunner som er avgjørende for dets funksjonsevne, 
særlig materialer og utstyr til kjemiske forsøk, 
montering av modeller, modellering i plast eller 
keramikk, emaljering, fotografering eller lignende 
aktiviteter, inneholder stoffblandinger som er farlige 
i henhold til direktiv 67/548/EØF, eller stoffer som 
oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller 
-kategorier som fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 
2008 om klassifisering, merking og emballering av 
stoffer og stoffblandinger(*):

i) fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 
2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 
2, 2.15 type A-F, 

ii) fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på 
kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller på 
utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske 
virkninger, 3.9 og 3.10, 

iii) fareklasse 4.1, 

iv) fareklasse 5.1.

_______________

(*) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.»

3. Fra 1. juni 2015 skal vedlegg II del II avsnitt 2 bokstav b) 
lyde:

«b) Leketøy skal som sådan ikke inneholde stoffer eller 
stoffblandinger som kan bli brennbare fordi flyktige, 
tungt antennelige bestanddeler blir borte, dersom det 
av grunner som er avgjørende for dets funksjonsevne, 
særlig materialer og utstyr til kjemiske forsøk, 
montering av modeller, modellering i plast eller 
keramikk, emaljering, fotografering eller lignende 
aktiviteter, inneholder stoffer eller stoffblandinger 
som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser 
eller -kategorier som fastsatt i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 
2008 om klassifisering, merking og emballering av 
stoffer og stoffblandinger(*):

i) fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 
2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 
2, 2.15 type A-F, 

ii) fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på 
kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller på 
utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske 
virkninger, 3.9 og 3.10, 

iii) fareklasse 4.1, 

iv) fareklasse 5.1.

_______________

(*) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.»

4. Fra 1. desember 2010 skal vedlegg II del II avsnitt 3 nr. 3 
første ledd lyde:

«3. Leketøy skal ikke inneholde stoffblandinger 
som er farlige i henhold til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om 
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffblandinger(*), eller stoffer som oppfyller kriteriene 
for en av følgende fareklasser eller –kategorier som 
fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008:

a) fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 
2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 
2, 2.15 type A-F, 
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b) fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på 
kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller på 
utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske 
virkninger, 3.9 og 3.10, 

c) fareklasse 4.1, 

d) fareklasse 5.1, 

i mengder som kan skade helsen til barn som bruker 
dem. I alle tilfeller er det strengt forbudt å la farlige 
stoffer eller stoffblandinger inngå i et leketøy dersom 
de er ment å brukes som sådan mens leketøyet er i bruk.

____________

(*) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.»

5. Fra 1. juni 2015 skal vedlegg II del II avsnitt 3 nr. 3 første 
ledd lyde:

«3. Leketøy skal ikke inneholde stoffer eller stoffblandinger 
som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser 
eller –kategorier som fastsatt i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 1272/2008:

a) fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 
2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 
2, 2.15 type A-F, 

b) fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på 
kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller på 
utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske 
virkninger, 3.9 og 3.10, 

c) fareklasse 4.1, 

d) fareklasse 5.1, 

i mengder som kan skade helsen til barn som bruker 
dem. I alle tilfeller er det strengt forbudt å la farlige 
stoffer eller stoffblandinger inngå i et leketøy dersom 
de er ment å brukes som sådan mens leketøyet er i 
bruk.»

6. Fra 1. desember 2010 skal tittelen og bokstav a) i vedlegg IV 
avsnitt 4 lyde:

«4. Leketøy som i seg selv inneholder farlige stoffer 
eller stoffblandinger. Kjemisk leketøy

a) Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene 
i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal 
bruksanvisningen for leketøy som inneholder 
stoffblandinger som i seg selv er farlige, eller 
stoffer som oppfyller kriteriene for en av følgende 
fareklasser eller –kategorier som fastsatt i vedlegg I 
til forordning (EF) nr. 1272/2008:

i) fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og 
B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 
kategori 1 og 2, 2.15 type A-F, 

ii) fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger 
på kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller 
på utviklingen, 3.8 andre virkninger enn 
narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10, 

iii) fareklasse 4.1, 

iv) fareklasse 5.1,

være utstyrt med en advarsel om disse stoffenes eller 
stoffblandingenes farlige egenskaper og opplysninger 
om hvilke forholdsregler brukeren må ta for å unngå 
de farene som knytter seg til dem, farer som skal være 
nøyaktig angitt etter hvilken type leketøy det gjelder. 
Det skal også oppgis hvilken førstehjelp som skal gis 
i tilfelle alvorlige ulykker som skyldes bruk av denne 
typen leketøy. Det skal også angis at leketøyet skal 
oppbevares utilgjengelig for svært små barn.»

7. Fra 1. juni 2015 skal tittelen og bokstav a) i vedlegg IV 
avsnitt 4 lyde:

«4. Leketøy som i seg selv inneholder farlige stoffer 
eller stoffblandinger. Kjemisk leketøy

a) Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene 
i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal 
bruksanvisningen for leketøy som inneholder 
stoffer eller stoffblandinger som oppfyller kriteriene 
for en av følgende fareklasser eller –kategorier som 
fastsatt i vedlegg I til nevnte forordning:

i) fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og 
B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 
kategori 1 og 2, 2.15 type A-F, 

ii) fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger 
på kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller 
på utviklingen, 3.8 andre virkninger enn 
narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10, 

iii) fareklasse 4.1, 

iv) fareklasse 5.1,

være utstyrt med en advarsel om disse stoffenes eller 
stoffblandingenes farlige egenskaper og opplysninger 
om hvilke forholdsregler brukeren må ta for å unngå 
de farene som knytter seg til dem, farer som skal være 
nøyaktig angitt etter hvilken type leketøy det gjelder. 
Det skal også oppgis hvilken førstehjelp som skal gis 
i tilfelle alvorlige ulykker som skyldes bruk av denne 
typen leketøy. Det skal også angis at leketøyet skal 
oppbevares utilgjengelig for svært små barn.»



Nr. 54/398 29.9.2016EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 3

Endringer av direktiv 1999/13/EF

I direktiv 1999/13/EF gjøres følgende endringer:

1. Betegnelsen «stoffblanding» («preparation») eller 
«stoffblandinger» («preparations») i henhold til artikkel 
3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006, i den ordlyd 
som gjaldt 30. desember 2006, erstattes med henholdsvis 
«stoffblanding» («mixture») eller «stoffblandinger» 
(«mixtures») i hele teksten.

2. I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) Fra 1. desember 2010 skal nr. 6 lyde:

«6. Stoffer eller stoffblandinger som på grunn 
av sitt innhold av flyktige organiske forbindelser 
som er klassifisert som kreftframkallende, 
arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 
merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(*) 
har fått tildelt eller bør tildeles faresetningene H340, 
H350, H350i, H360D eller H360F eller risikosetningene 
R45, R46, R49, R60 eller R61, skal så langt som 
mulig, og idet det tas hensyn til veiledningene nevnt 
i artikkel 7 nr. 1, snarest mulig erstattes med mindre 
skadelige stoffer eller stoffblandinger.

____________

(*) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.»

b) Fra 1. juni 2015 skal nr. 6 lyde:

«6. Stoffer eller stoffblandinger som på grunn 
av sitt innhold av flyktige organiske forbindelser 
som er klassifisert som kreftframkallende, 
arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 
merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(*) 
har fått tildelt eller bør tildeles faresetningene H340, 
H350, H350i, H360D eller H360F, skal så langt som 
mulig, og idet det tas hensyn til veiledningene nevnt 
i artikkel 7 nr. 1, snarest mulig erstattes med mindre 
skadelige stoffer eller stoffblandinger.

____________

(*) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.»

c) I nr. 8 gjøres følgende endringer:

i) Betegnelsen «risikosetning R40» erstattes med 
«risikosetning R40 eller R68».

ii) Betegnelsen «merking med R40» erstattes med 
«merking med R40 eller R68».

iii) Fra 1. juni 2015 erstattes betegnelsen «risikosetning 
R40 eller R68» med «faresetning H341 eller 
H351».

iv) Fra 1. juni 2015 erstattes betegnelsen «merking 
med R40 eller R68» med «faresetning H341 eller 
H351».

d) Fra 1. juni 2015 erstattes «risikosetningene» med 
«faresetningene» i nr. 9.

e) I nr. 13 gjøres følgende endringer:

i) Betegnelsen «merking med R40, R60 eller R61» 
erstattes med «risikosetning R40, R68, R60 eller 
R61».

ii) Fra 1. juni 2015 erstattes betegnelsen «risikosetning 
R40, R68, R60 eller R61» med «faresetning H341, 
H351, H360F eller H360D».

Artikkel 4

Endring av direktiv 2000/53/EF

Fra 1. desember 2010 skal artikkel 2 nr. 11 i direktiv 2000/53/
EF lyde:

«11. «farlig stoff» ethvert stoff som oppfyller kriteriene 
for en av følgende fareklasser eller –kategorier 
som fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 
2008 om klassifisering, merking og emballering av 
stoffer og stoffblandinger(*):

a) fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 
2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 
2, 2.15 type A–F, 

b) fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på 
kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller på 
utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske 
virkninger, 3.9 og 3.10, 

c) fareklasse 4.1, 

d) fareklasse 5.1.

______________

(*) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.»
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Artikkel 5

Endringer av direktiv 2002/96/EF

I direktiv 2002/96/EF gjøres følgende endringer:

1. Betegnelsen «stoffblanding» («preparation») eller 
«stoffblandinger» («preparations») i henhold til artikkel 
3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006, i den ordlyd 
som gjaldt 30. desember 2006, erstattes med henholdsvis 
«stoffblanding» («mixture») eller «stoffblandinger» 
(«mixtures») i hele teksten.

2. Fra 1. desember 2010 skal artikkel 3 bokstav l) lyde:

«l) «farlig stoff eller stoffblanding» enhver stoffblanding 
som må betraktes som farlig i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 
31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes 
lover og forskrifter om klassifisering, emballering og 
merking av farlige stoffblandinger(*), eller ethvert 
stoff som oppfyller kriteriene for en av følgende 
fareklasser eller –kategorier som fastsatt i vedlegg I 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og 
emballering av stoffer og stoffblandinger(**):

i) fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 
2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 
2, 2.15 type A-F, 

ii) fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på 
kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller på 
utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske 
virkninger, 3.9 og 3.10, 

iii) fareklasse 4.1,

iv) fareklasse 5.1.

_______________

(*) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
(**) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.»

3. Fra 1. juni 2015 skal artikkel 3 bokstav l) lyde:

«l) «farlig stoff eller stoffblanding» ethvert stoff eller 
enhver stoffblanding som oppfyller kriteriene for en 
av følgende fareklasser eller –kategorier som fastsatt i 
vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 
merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(*):

i) fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 
2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 
2, 2.15 type A-F, 

ii) fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på 
kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller på 
utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske 
virkninger, 3.9 og 3.10, 

iii) fareklasse 4.1, 

iv) fareklasse 5.1.

____________

(*) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.»

4. I vedlegg II avsnitt 1 skal trettende strekpunkt lyde:

«— komponenter som inneholder ildfaste keramiske 
fibrer som beskrevet i del 3 i vedlegg VI til forordning 
(EF) nr. 1272/2008.»

Artikkel 6

Endring av direktiv 2004/42/EF

I artikkel 2 i direktiv 2004/42/EF gjøres følgende endringer:

a) I nr. 3 erstattes betegnelsen «stoffblanding» («preparation») 
med «stoffblanding» («mixture»).

b) I nr. 8 erstattes betegnelsen «stoffblanding» («preparation») 
med «stoffblanding» («mixture»).

Artikkel 7

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 1. april 2010 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juni 2010.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 8

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 9

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. desember 2008.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING B. LE MAIRE

 President Formann

_____________




