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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/10/EU

2019/EØS/28/19

av 19. mars 2013
om endring av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
aerosolbeholdere for å tilpasse merkingsbestemmelsene til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR

rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
klassifisering, emballering og merking av farlige
stoffblandinger(4) fra 1. juni 2015. Det er derfor
nødvendig å tilpasse merkingsbestemmelsene i direktiv
75/324/EØF til nevnte forordning.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 1975
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
aerosolbeholdere(1), særlig artikkel 5, og

4)

Det bør i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008
skilles mellom anvendelsesdatoen for nasjonale
innarbeidingsbestemmelser for aerosolbeholdere som
inneholder ett enkelt stoff, og anvendelsesdatoen for
nasjonale innarbeidingsbestemmelser for aerosolbeholdere som inneholder stoffblandinger. Produsenter av
aerosolbeholdere som inneholder stoffblandinger, bør
imidlertid tillates å anvende merkingsbestemmelsene i
dette direktiv tidligere på frivillig grunnlag.

5)

I samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og for å
unngå å påføre foretak unødige byrder er det fastsatt en
overgangsperiode for aerosolbeholdere som inneholder
stoffblandinger og er merket i samsvar med gjeldende
bestemmelser før 1. juni 2015 og brakt i omsetning
fram til nevnte dato, slik at de kan omsettes uten å
merkes på nytt.

6)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling av direktivet om aerosolbeholdere.

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

I direktiv 75/324/EØF klassifiseres aerosolbeholdere
som «ikke-brannfarlig», «brannfarlig» eller «ekstremt
brannfarlig», avhengig av klassifiseringskriteriene i
vedlegget. Dersom en aerosolbeholder er klassifisert
som «brannfarlig» eller «ekstremt brannfarlig», må
den være påført flammesymbolet og sikkerhetssetning
S2 og S16 som fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF av
27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om
klassifisering, emballering og merking av farlige
stoffer(2).

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 Unionen. Forordningen
innarbeider på unionsplan de 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 De forente
nasjoner.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
3)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 vil oppheve og erstatte
direktiv 67/548/EØF og europaparlaments- og

Endringer av direktiv 75/324/EØF
I direktiv 75/324/EF gjøres følgende endringer:

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2013,
s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2014 av
27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 14.
(1) EFT L 147 av 9.6.1975, s. 40.
(2) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1.
(3) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.

1) I artikkel 8 nr. 1 gjøres følgende endringer:
(4) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
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a) Innledningen skal lyde:
«1. Med forbehold for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(*) skal hver
aerosolbeholder være påført følgende opplysninger,
eller når det på grunn av beholderens små dimensjoner
(totalvolum på 150 ml eller mindre) er umulig å sette
dem på selve beholderen, ha en etikett med opplysningene, som skal være lett synlige, lette å lese og ikke
kunne fjernes:

(*) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.»
b) Bokstav d) skal lyde:
«d) opplysningene angitt i nr. 2.2 i vedlegget,».
2) I vedlegget gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 innsettes følgende nr. 1.7a og 1.7b:
«1.7a. Stoff
Med «stoff» menes et stoff som definert i artikkel 2
nr. 7 i forordning (EF) nr. 1272/2008.
1.7b.

Stoffblanding

Med «stoffblanding» menes en stoffblanding som
definert i artikkel 2 nr. 8 i forordning (EF)
nr. 1272/2008.»
b) I nr. 2 skal nr. 2.2 til 2.4 lyde:
«2.2.

Merking

Med forbehold for forordning (EF) nr. 1272/2008 skal
hver aerosolbeholder være påført følgende opplysninger, som skal være lette å lese og ikke kunne
fjernes:
a) Uansett innhold:
i) Faresetning H229: «Beholder under trykk:
Kan eksplodere ved oppvarming.».
ii) Sikkerhetssetning P210 og P251, som angitt i
tabell 6.2 i del 1 i vedlegg IV til forordning
(EF) nr. 1272/2008.
iii) Sikkerhetssetning P410 og P412, som angitt i
tabell 6.4 i del 1 i vedlegg IV til forordning
(EF) nr. 1272/2008.
iv) Sikkerhetssetning P102, som angitt i tabell 6.1
i del 1 i vedlegg IV til forordning (EF)
nr. 1272/2008, dersom aerosolbeholderen er
en forbruksvare.
v) Eventuelle andre forholdsregler som advarer
forbrukerne mot særlige farer ved produktet;
dersom aerosolbeholderen følges av en egen
bruksanvisning, skal sistnevnte også ha med
disse forholdsreglene.
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b) Dersom aerosolen er klassifisert som «ikkebrannfarlig» i henhold til kriteriene i nr.1.9,
angivelsen «Advarsel».
c) Dersom aerosolen er klassifisert som «brannfarlig»
i henhold til kriteriene i nr. 1.9, angivelsen
«Advarsel» og de andre etikettelementene for
«Brannfarlige aerosoler kategori 2» som angitt i
tabell 2.3.2 i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 1272/2008.
d) Dersom aerosolen er klassifisert som «ekstremt
brannfarlig» i henhold til kriteriene i nr. 1.9,
angivelsen «Fare» og de andre etikettelementene
for «Brannfarlige aerosoler i kategori 1», som
angitt i tabell 2.3.2 i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 1272/2008.
2.3. Væskefasens volum
Væskefasens volum ved 50 °C skal ikke overstige
90 % av nettokapasiteten.»
Artikkel 2
Overgangsbestemmelser
1. Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 tredje ledd kan
aerosolbeholdere som inneholder stoffblandinger, merkes i
samsvar med artikkel 1 før 1. juni 2015.
2. Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 tredje ledd er det fram til
1. juni 2017 ikke nødvendig at aerosolbeholdere som
inneholder stoffblandinger og bringes i omsetning før
1. juni 2015, merkes på nytt i samsvar med artikkel 1.
Artikkel 3
Innarbeiding i nasjonal rett
1. Medlemsstatene skal innen 19. mars 2014 vedta og
kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.
De skal anvende disse bestemmelsene fra 19. juni 2014 med
hensyn til aerosolbeholdere som inneholder et stoff.
De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juni 2015 med
hensyn til aerosolbeholdere som inneholder stoffblandinger.
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 4
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel 19. mars 2013.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President

__________
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