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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1297/2014 

av 5. desember 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 

og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring 

av forordning (EF) nr. 1907/2006(1), særlig artikkel 53 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1272/2008 harmoniseres kriteriene for klassifisering og reglene for merking og emballering av 

farlige stoffer og stoffblandinger. I henhold til forordningen er leverandører forpliktet til å merke og emballere stoffer og 

stoffblandinger som er klassifisert som farlige, i samsvar med nevnte forordning før de bringes i omsetning. Den 

fastsetter regler for å unngå at forbrukere, særlig småbarn, utilsiktet eksponeres for og forgiftes av farlige kjemiske 

stoffer som tilbys allmennheten. 

2) Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje bringes i omsetning i medlemsstatene, 

og markedsandelen for dette produktet er stigende i Unionen. Gjeldende bestemmelser om løselig engangsemballasje 

som inneholder farlige kjemiske stoffer, gir ikke tilstrekkelig vern. Det bør derfor på en enhetlig og mer effektiv måte 

sørges for at allmennheten, og særlig småbarn og andre sårbare grupper, gis bedre vern samtidig som den frie omsetning 

av kjemiske produkter i løselig emballasje opprettholdes. 

3) Giftinformasjonssentre i flere medlemsstater har meldt om et betydelig antall alvorlige hendelser med spedbarn som er 

blitt forgiftet og har fått øyeskader forårsaket av flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig 

engangsemballasje, og andelen ulykker med disse tekstilvaskemidlene er høyere enn for tekstilvaskemidler i andre 

former for emballasje. 

4) Selv om opplysningskampanjer i enkelte medlemsstater har hatt visse positive virkninger, er det nødvendig å gjøre 

denne typen produkter mindre tiltrekkende for småbarn og verne barna ved å bruke ugjennomsiktig ytre emballasje slik 

at produktene blir mindre synlige, ved å tilsette et bitterstoff i den løselige emballasjen som umiddelbart gir en 

frastøtende virkning når det kommer i kontakt med munnen, og ved å gjøre det vanskeligere å få tilgang til denne typen 

produkter. Det bør gis godt synlige tilleggsopplysninger på etiketten på den ytre emballasjen for flytende 

tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje. 

5) For raskt å kunne hindre de alvorlige følgene av hendelser med disse produktene samtidig som det tas hensyn til den 

tiden markedsdeltakere minst trenger for å tilpasse seg de nye reglene, bør det fastsettes en passende overgangsperiode. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 350 av 6.12.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 36. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 
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6) Framgangsmåten for behandling av hastesaker etter artikkel 54 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1272/2008 bør anvendes. 

7) Uten unødig opphold vil det bli gjennomført nye undersøkelser av aktuelle hendelser, og ytterligere tiltak vil bli vurdert, 

herunder å utvide virkeområdet for reglene til å gjelde også andre forbruksvarer i løselig emballasje, og å gjennomgå de 

foreslåtte reglene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 35 nr. 2 annet ledd innsettes følgende punktum: 

 «Når flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere som definert i artikkel 2 nr. 1a i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 648/2004(*), forekommer i løselig engangsemballasje, får tilleggskravene i avsnitt 3.3 i vedlegg II 

anvendelse. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler (EUT L 104 

av 8.4.2004, s. 1).» 

2)  Vedlegg II endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1.  Som unntak fra artikkel 3 annet ledd behøver stoffer omfattet av artikkel 1 som er klassifisert, merket og emballert i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og brakt i omsetning før 1. juni 2015, ikke merkes og emballeres på nytt i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1272/2008, som endret ved denne forordning, før 31. desember 2015. 

2.  Som unntak fra artikkel 3 annet ledd behøver stoffblandinger omfattet av artikkel 1 som er klassifisert, merket og 

emballert i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(2) eller forordning (EF) nr. 1272/2008 og brakt i 

omsetning før 1. juni 2015, ikke merkes og emballeres på nytt i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, som endret ved 

denne forordning, før 31. desember 2015. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2015. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(1) 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 (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(2) 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 (EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1). 
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VEDLEGG 

I del 3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1272/2008 innsettes følgende avsnitt 3.3: 

«3.3 Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje 

 Når flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere forekommer i løselig emballasje i enkeltporsjoner, får 

følgende tilleggsbestemmelser anvendelse: 

3.3.1.  Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje skal ha en ytre emballasje. Den 

ytre emballasjen skal oppfylle kravene i del 3.3.2, og den løselige emballasjen skal oppfylle kravene i del 3.3.3. 

3.3.2.  Den ytre emballasjen skal 

i)  være ugjennomsiktig eller mørk, slik at produkt eller enkeltporsjoner ikke er synlige, 

ii)  være påført sikkerhetssetning P102 «Oppbevares utilgjengelig for barn» på et synlig sted og i et format som 

tiltrekker oppmerksomhet, uten at det berører artikkel 32 nr. 3, 

iii)  være en beholder som lett kan lukkes og kan stå selv, 

iv)  være utstyrt med en lukkemekanisme som, uten at det berører kravene i del 3.1., 

a)  hindrer småbarn i å åpne emballasjen fordi begge hender må brukes samtidig med en kraft som gjør det 

vanskelig for småbarn å åpne den, 

b)  beholder sin funksjonalitet selv om den ytre emballasjen åpnes og lukkes gjentatte ganger i hele sin 

levetid. 

3.3.3.  Den løselige emballasjen skal 

i)  inneholde et bitterstoff i en konsentrasjon som er sikker, og som har en frastøtende virkning innen høyst seks 

sekunder ved utilsiktet oral eksponering, 

ii)  beholde sitt flytende innhold i minst 30 sekunder når den løselige emballasjen legges i vann ved 20 °C, 

iii)  motstå mekanisk trykk på minst 300 N under standard prøvingsforhold.» 

 __________  


