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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/669 

av 16. april 2018 

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) Tabell 3.1 og 3.2 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder listen over harmonisert klassifisering og 

merking av farlige stoffer, men bare på engelsk i alle språkversjoner av nevnte forordning. 

2) Kommisjonen forpliktet seg 2. desember 2008(2) til å sikre at de kjemiske betegnelsene som tilsvarer de internasjonale 

kjemiske kjennetegnene i tabell 3.1 og 3.2 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, offentliggjøres på samme 

språk som de språkversjonene nevnte forordning er blitt kunngjort i. 

3) Tabell 3.1 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 er endret flere ganger for å avspeile den tekniske og 

vitenskapelige utvikling ved å tilføye, slette eller endre stoffer eller deres klassifisering. For å ta hensyn til disse 

endringene og for å sikre at alle de kjemiske betegnelsene i tabell 3.1 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 er 

på samme språk som de språkversjonene som nevnte forordning er blitt kunngjort i, må tabell 3.1 må delvis erstattes. 

4) På bakgrunn av unntaket(3) som gjelder oversettelsen til irsk av rettsakter som ikke er vedtatt i fellesskap av 

Europaparlamentet og Rådet, bør de kjemiske betegnelsene i tabell 3.1 ikke oversettes til irsk. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 4.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) Rettelse til Europaparlamentets holdning vedtatt ved første behandling 3. september 2008 med sikte på vedtakelsen av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 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 – P6_TA(2008)0392 (KOM(2007)0355 – C6-

0197/2007 - 2007/0121(COD)). 

(3) Rådsforordning (EU) nr. 1257/2010 av 20. desember 2010 om forlengelse av de midlertidige bestemmelsene om unntak fra forordning 

nr. 1 av 15. april 1958 om fastsettelse av hvilke språk som skal benyttes av Det europeiske økonomiske fellesskap og forordning nr. 1 av 

15. april 1958 om fastsettelse av hvilke språk som skal benyttes av Det europeiske atomenergifellesskap innført ved forordning (EF) 

nr. 920/2005 (EUT L 343 av 29.12.2010, s. 5). 
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5) Tabell 3.2 inneholder den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av farlige stoffer på grunnlag av kriteriene fastsatt 

i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF(1), som er opphevet med virkning fra 1. juni 2015. Som en følge av dette skal 

tabell 3.2 utgå i samsvar med artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) 2016/1179(2) med virkning fra 1. juni 2017. 

Tabellen bør derfor ikke endres. Som en følge av dette er betegnelsen tabell 3.1 endret til tabell 3 i samsvar med artikkel 

2 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) 2017/776(3) med virkning fra 1. juni 2017. 

6) Leverandørene bør gis tilstrekkelig tid til å tilpasse merkingen og emballeringen av stoffer og stoffblandinger til de nye 

bestemmelsene om oversettelse, og til å selge eksisterende lagerbeholdninger. 

7) Leverandørene bør ha muligheten til å anvende denne forordning før dens anvendelsesdato for å sikre et høyt vernenivå 

for menneskers helse og miljøet og for å gi leverandørene tilstrekkelig fleksibilitet. 

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(4). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De postene i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som tilsvarer postene i vedlegget til denne forordning, erstattes med 

postene i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. desember 2019. 

Som unntak fra annet ledd kan stoffer og stoffblandinger fram til 1. desember 2019 klassifiseres, merkes og emballeres i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 som endret ved denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel 16. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ______  

  

(1) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT 196 av 16.8.1967, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1179 av 19. juli 2016 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 195 av 20.7.2016, s. 11). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/776 av 4. mai 2017 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 116 av 5.5.2017, s. 1). 

(4) 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). 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 115 av 4.5.2018, s. 3–755.] 


