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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/2037 

av 21. november 2016 

om endring av rådsdirektiv 75/324/EØF med hensyn til høyeste tillatte trykk for 

aerosolbeholdere og for å tilpasse merkingsbestemmelsene til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 75/324/EØF fastsetter regler for omsetning av aerosolbeholdere. Det harmoniserer sikkerhetskravene til 

aerosolbeholdere, herunder kravene som gjelder nominell kapasitet, påfylling og andre trykkfarer og merkingskrav til 

aerosolbeholdere som omfattes av direktivet og bringes i omsetning i henhold til direktivets bestemmelser. 

2) Teknisk utvikling og innovasjon har i de senere år ført til utvikling av aerosolbeholdere med nyskapende, tungt 

antennelige drivmidler, særlig komprimerte gasser som nitrogen, trykkluft eller karbondioksid. Det nåværende høyeste 

tillatte trykket i aerosolbeholdere fastsatt ved direktiv 75/324/EØF begrenser imidlertid utviklingen av aerosolbeholdere 

med tungt antennelige drivmidler ettersom det har negativ innvirkning på disse aerosolbeholdernes sprayeffektivitet i 

hele deres levetid. Når slike aerosolbeholdere brukes, oppstår nemlig et trykkfall som fører til mindre effektiv tømming 

av innholdet og til en merkbar forringelse av deres ytelse. 

3) Kommisjonsdirektiv 2008/47/EF(2) økte det høyeste tillatte trykket i aerosolbeholdere med et tungt antennelig 

drivmiddel fra 12 til 13,2 bar, som på det tidspunktet var det høyeste trykket som gjorde det mulig å garantere 

sikkerheten. Ytterligere teknisk utvikling og innovasjon muliggjør imidlertid en ny tilpasning av denne grensen uten at 

det påvirker sikkerheten ved disse aerosolbeholderne. Det er derfor mulig at å tillate en ny økning for å forbedre 

sprayhastigheten og spraykvaliteten hos slike aerosolbeholdere som bringes i omsetning, og dermed gi forbrukerne et 

bredere utvalg av mer effektive produkter. 

4) Økningen i det tillatte trykket i aerosolbeholdere med et tungt antennelig drivmiddel vil gi produsentene flere 

valgmuligheter og dermed flere mulige bruksområder for slike aerosolbeholdere. Den vil derfor gjøre det mulig i størst 

mulig omfang å gå over fra brannfarlige til tungt antennelige drivmidler og dermed forbedre aerosolbeholdernes 

effektivitet og miljøprestasjon, og samtidig garantere de nåværende sikkerhetsnivåene fastsatt ved direktiv 75/324/EØF. 

5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3) harmoniserer klassifiseringen og merkingen av stoffer og 

stoffblandinger i Unionen. Selv om merkingsbestemmelsene i direktiv 75/324/EØF allerede er blitt tilpasset til nevnte 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 22.11.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2018 av 9. februar 2018 

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

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 19. 

(1) EFT L 147 av 9.6.1975, s. 40. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2008/47/EF av 8. april 2008 om endring av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 

om aerosolbeholdere, for å tilpasse det til den tekniske utvikling (EUT L 96 av 9.4.2008, s. 15). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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forordning ved kommisjonsdirektiv 2013/10/EU(1), er det nødvendig med ytterligere en justering for å ta hensyn til 

endringene som er fastsatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013(2). Det er derfor hensiktsmessig å øke den 

juridiske klarheten og sammenhengen med merkingskravene i forordning (EF) nr. 1272/2008, men uten å pålegge nye 

forpliktelser. 

6) Direktiv 75/324/EØF bør derfor endres. 

7) Ettersom en økning av det høyeste tillatte trykket i aerosolbeholdere med tungt antennelige drivmidler ikke vil føre til 

nye forpliktelser for produsentene, men bare gir en ytterligere mulighet til bruk av tungt antennelige drivmidler, er det 

ikke nødvendig å fastsette en overgangsperiode. 

8) Det er nødvendig å sikre at det nye regelverket får anvendelse fra samme dato i alle medlemsstater, uavhengig av datoen 

for innarbeiding. 

9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av 

direktivet om aerosolbeholdere — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 75/324/EØF 

I vedlegget til direktiv 75/324/EØF gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2 skal 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) Dersom aerosolen er klassifisert som «tungt antennelig» i henhold til kriteriene i nr. 1.9, angivelsen «Advarsel» og de 

andre etikettelementene for aerosoler i kategori 3 som angitt i tabell 2.3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

b) Dersom aerosolen er klassifisert som «brannfarlig» i henhold til kriteriene i nr. 1.9, angivelsen «Advarsel» og de andre 

etikettelementene for aerosoler i kategori 2 som angitt i tabell 2.3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

c) Dersom aerosolen er klassifisert som «ekstremt brannfarlig» i henhold til kriteriene i nr. 1.9, angivelsen «Fare» og de 

andre etikettelementene for aerosoler i kategori 1 som angitt i tabell 2.3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

d) Dersom aerosolbeholderen er en forbruksvare, sikkerhetssetning P102 som angitt i tabell 6.1 i del 1 i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1272/2008. 

e) Alle ytterligere forholdsregler som varsler forbrukerne om de særskilte farene ved produktet. Dersom aerosolbeholderen 

ledsages av en egen bruksanvisning, må denne også inneholde slike forholdsregler.» 

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2013/10/EU 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 (EUT L 77 av 20.3.2013, s. 20). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013 av 8. mai 2013 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 (EUT 

L 149 av 1.6.2013, s. 1). 
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b) Nr. 3.1.2 skal lyde: 

«3.1.2 Trykket ved 50 °C i aerosolbeholderen må ikke overstige verdiene fastsatt i følgende tabell, avhengig av innholdet 

av gasser i aerosolbeholderen: 

Innhold av gasser Trykk ved 50 °C 

Flytende gass eller gassblanding som kan antennes i luft ved 20 °C og et 

standardtrykk på 1,013 bar. 

12 bar 

Flytende gass eller gassblanding som ikke kan antennes i luft ved 20 °C 

og et standardtrykk på 1,013 bar. 

13,2 bar 

Komprimerte gasser eller gasser oppløst under trykk som ikke kan 

antennes i luft ved 20 °C og et standardtrykk på 1,013 bar. 

15 bar» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 12. desember 2017 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 12. februar 2018. 

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. 

Artikkel 3 

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 21. november 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


