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Ändringsförslag 12
Anni Podimata

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Fördelarna för företagen kommer att 
öka ju fler länder i världen som införlivar 
GHS- kriterierna i sin lagstiftning. EU bör 
gå i spetsen för denna process och på så vis 
uppmuntra andra länder att följa efter och 
ge gemenskapsindustrin 
konkurrensfördelar.

(7) Fördelarna för företagen kommer att 
öka ju fler länder i världen som införlivar 
GHS-kriterierna i sin lagstiftning. EU bör 
gå i spetsen för denna process och på så vis 
uppmuntra andra länder att följa efter och 
ge gemenskapsindustrin, i synnerhet små 
och medelstora företag,
konkurrensfördelar.

Or. el

Motivering

I samband med kommissionens Internetsamråd den 21 augusti–21 oktober 2006 kom det in 
370 bidrag. Av dessa kom 254 från företag, som i 45 % av fallen hade färre än 250 anställda.

Ändringsförslag 13
Anni Podimata

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Denna förordning bör ersätta rådets 
direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 
om tillnärmning av lagar och andra 
författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen, och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar
och andra författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat. Förordningen bör upprätthålla det 
nuvarande hälso- och miljöskydd som ges 
genom dessa direktiv. Därför bör vissa 

(15) Denna förordning bör ersätta rådets 
direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 
om tillnärmning av lagar och andra 
författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen, och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat. Förordningen bör upprätthålla det 
nuvarande hälso- och miljöskydd som ges 
genom dessa direktiv. Därför bör vissa 
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faroklasser som omfattas av dessa direktiv, 
men ännu inte av GHS, behållas i denna 
förordning. Det är också nödvändigt att i 
denna förordning behålla begreppet farlig 
(dangerous) enligt definitionen i dessa 
direktiv, vilket dock inte gäller de 
faroklasser som ingår i GHS men inte i 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG, så 
att annan gemenskapslagstiftning där det 
hänvisas till detta begrepp påverkas så lite 
om möjligt.

faroklasser som omfattas av dessa direktiv, 
men ännu inte av GHS, exempelvis sådana 
som avser förstörelsen av ozonskiktet, 
behållas i denna förordning. Det är också 
nödvändigt att i denna förordning behålla 
begreppet farlig (dangerous) enligt 
definitionen i dessa direktiv, vilket dock 
inte gäller de faroklasser som ingår i GHS 
men inte i direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG, så att annan 
gemenskapslagstiftning där det hänvisas 
till detta begrepp påverkas så lite om 
möjligt.

Or. el

Motivering

Det måste framhållas att gemenskapens lagstiftning täpper till luckorna i GHS-systemet när 
det gäller det stora globala miljöproblemet med uttunningen av ozonskiktet.

Ändringsförslag 14
Anni Podimata

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det är viktigt att det finns information 
om farliga ämnen som ingår i en blandning 
och därför bör en blandning som innehåller 
minst ett ämne som klassificerats som 
farligt också märkas, även om själva 
blandningen inte klassificerats som farlig.

(19) Det är viktigt att det finns information 
om och skydd mot farliga ämnen som ingår 
i en blandning och därför bör en blandning 
som innehåller minst ett ämne som 
klassificerats som farligt också märkas, 
även om själva blandningen inte 
klassificerats som farlig.

Or. el

Motivering

 Klassificering, märkning och förpackning sker inte bara i informationssyfte utan framför allt 
för att skydda användarnas hälsa och miljön.
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Ändringsförslag 15
Anni Podimata

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För en korrekt klassificering av 
blandningar bör tillgänglig information om 
synergistiska eller antagonistiska effekter
beaktas.

(32) För en korrekt klassificering av 
blandningar bör tillgänglig information om 
de synergistiska eller antagonistiska 
effekterna hos deras beståndsdelar 
beaktas.

Or. el

Motivering

Bättre formulering av skälet.

Ändringsförslag 16
Anni Podimata

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Myndigheternas resurser bör 
fokuseras på ämnen med särskilt farliga 
egenskaper. Det bör därför föreskrivas att 
behöriga myndigheter eller leverantörer 
kan lämna förslag till 
kemikaliemyndigheten på en harmoniserad 
klassificering av ämnen i faroklasserna 
cancerogenitet, mutagenitet i könsceller, 
reproduktionstoxicitet kategori 1A eller 
1B, eller luftvägssensibilisering, eller när 
det gäller andra effekter efter en 
bedömning från fall till fall.
Kemikaliemyndigheten bör yttra sig om 
förslaget, och berörda parter bör ha 
möjlighet att komma med synpunkter.
Kommissionen bör fastställa den slutgiltiga 
klassificeringen.

(44) Myndigheternas resurser bör 
fokuseras på ämnen med särskilt farliga 
egenskaper för hälsan och miljön. Det bör 
därför föreskrivas att behöriga myndigheter 
eller leverantörer kan lämna förslag till 
kemikaliemyndigheten på en harmoniserad 
klassificering av ämnen i faroklasserna 
cancerogenitet, mutagenitet i könsceller, 
reproduktionstoxicitet kategori 1A eller 
1B, eller luftvägssensibilisering, eller när 
det gäller andra effekter efter en 
bedömning från fall till fall. 
Kemikaliemyndigheten bör yttra sig om 
förslaget, och berörda parter bör ha 
möjlighet att komma med synpunkter. 
Kommissionen bör fastställa den slutgiltiga 
klassificeringen.
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Or. el

Ändringsförslag 17
Edit Herczog med stöd av PSE:s arbetsgrupp

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge konsumenterna lämplig 
information, undvika oproportionerliga 
åtgärder, exempelvis barnsäkra 
förpackningar, till följd av 
överklassificering av ämnen och 
blandningar och undvika upprepning av 
försök bör medlemsstaterna införa ett 
förfarande för att hjälpa alla leverantörer, 
i synnerhet små och medelstora företag, i 
vissa specifika produktgrupper att 
fastställa lämplig klassificering, märkning 
och förpackning för sådana ämnen och 
blandningar.

Or. en

Motivering

I de fall tillverkaren endast har tillgång till information från den eller de leverantörer som 
tillhandahåller ämnena i produkten (blandningen) måste han klassificera blandningen utifrån 
en utvärdering av informationen enligt förfarandet i artikel 9.4. Detta kan leda till att 
blandningens farliga egenskaper underskattas eller (framför allt) överskattas. Tillgången till 
ett erkänt förfarande där expertis, kompletterande information och uppgifter kan 
tillhandahållas för utvärdering av en blandning kommer att garantera en säkrare 
klassificering och framför allt gagna små och medelstora företag.
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Ändringsförslag 18
Edit Herczog med stöd av PSE:s arbetsgrupp

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om det för en viss produktgrupp 
inrättats ett faro- och 
klassificeringscentrum med experter på 
utvärdering av information, testdata, 
sammanvägda bedömningar och 
härledningsprinciper avseende ämnen 
och blandningar i den produktgruppen 
får leverantörer av sådana ämnen och 
blandningar använda en utvärdering från 
detta centrum för att fastställa vilka faror 
som är förenade med ämnet eller 
blandningen.

Or. en

Motivering

I de fall tillverkaren endast har tillgång till information från den eller de leverantörer som 
tillhandahåller ämnena i produkten (blandningen) måste han klassificera blandningen utifrån 
en utvärdering av informationen enligt förfarandet i artikel 9.4. Detta kan leda till att 
blandningens farliga egenskaper underskattas eller (framför allt) överskattas. Tillgången till 
ett erkänt förfarande där expertis, kompletterande information och uppgifter kan 
tillhandahållas för utvärdering av en blandning kommer att garantera en säkrare 
klassificering och framför allt gagna små och medelstora företag.

Ändringsförslag 19
Dragoş Florin David

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ämnen eller blandningar som 
klassificerats som farliga ska märkas med 
följande uppgifter:

1. Ämnen eller blandningar som 
klassificerats som farliga ska märkas med 
följande uppgifter på förpackningen:
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Or. ro

Motivering

Märkning kan endast ske på förpackningen. Att på förpackningen ange vilket neutraliserande 
ämne som ska användas vid olycksfall är en säkerhetsåtgärd, precis som angivandet av 
larmnumret (112).

Ändringsförslag 20
Dragoş Florin David

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) I förekommande fall det 
neutraliserande ämne som ska användas 
vid olycksfall.

Or. ro

Motivering

Märkning kan endast ske på förpackningen. Att på förpackningen ange vilket neutraliserande 
ämne som ska användas vid olycksfall är en säkerhetsåtgärd, precis som angivandet av 
larmnumret (112).

Ändringsförslag 21
Dragoş Florin David

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(hb) Ett larmnummer för olycksfall (112).

Or. ro
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Motivering

Märkning kan endast ske på förpackningen. Att på förpackningen ange vilket ämne som ska 
neutraliseras vid olycksfall är en säkerhetsåtgärd, precis som angivandet av larmnumret 
(112).

Ändringsförslag 22
Edit Herczog

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) kronisk akvatisk toxicitet, kategori 1–4. k) kronisk akvatisk toxicitet, kategori 1 
och 2.

Or. en

Motivering

Kronisk akvatisk toxicitet, kategori 3 och 4, omfattas inte av någon farosymbol. Om 
faroangivelsen utelämnades från förpackningen skulle användarna inte bli medvetna om 
denna specifika fara. Denna föreslagna ändring är i linje med nuvarande praxis i direktivet 
om farliga preparat när det gäller blandningar som klassificerats som R10 eller R52/53, dvs. 
klassificeringar som inte omfattas av någon farosymbol. Hänger samman med 
ändringsförslaget till artikel 31.1a (ny).

Ändringsförslag 23
Edit Herczog

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För förpackningar som innehåller 
högst 125 ml behöver märkningen inte 
innehålla några skyddsangivelser om 
ämnet eller blandningen klassificerats 
som kronisk akvatisk toxicitet, kategori 3 
eller 4.

Or. en
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Motivering

Hänger samman med ändringsförslaget till artikel 31.1 k. Kronisk akvatisk toxicitet, 
kategori 3 och 4, omfattas inte av någon farosymbol. Om faroangivelsen utelämnades från 
förpackningen skulle användarna inte bli medvetna om denna specifika fara. Denna 
föreslagna ändring är i linje med nuvarande praxis i direktivet om farliga preparat när det 
gäller blandningar som klassificerats som R10 eller R52/53, dvs. klassificeringar som inte 
omfattas av någon farosymbol.

Ändringsförslag 24
Edit Herczog

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ingen märkning krävs för 
engångsförpackningar, 
portionsförpackningar eller engångsdoser 
som ligger i en förpackning märkt i 
enlighet med denna förordning och som 
tas ut endast för att användas i enlighet 
med den bruksanvisning som medföljer 
förpackningen.

Or. en

Motivering

Klargörande av situationen när det gäller blandningar som tillhandahålls i engångsdoser, 
där a) produkten (exempelvis en tablett) är avsedd att användas en enda gång, b) produkten 
ska tas ut ur ytterförpackningen omedelbart före användning och c) alla instruktioner (och all 
ytterligare märkning) finns på ytterförpackningen.

Ändringsförslag 25
Edit Herczog

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det finns både en ytter- och 1. Om det finns både en ytter- och 
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innerförpackning, och ytterförpackningen 
inte har en farosymbol enligt 
bestämmelserna för transport av farligt 
gods i förordning (EEG) nr 3922/91, 
direktiv 94/55/EG, direktiv 96/49/EG eller 
direktiv 2002/59/EC, ska både ytter- och
innerförpackningen märkas i enlighet med 
denna förordning.

innerförpackning, och ytterförpackningen 
är märkt enligt bestämmelserna för 
transport av farligt gods i förordning 
(EEG) nr 3922/91, direktiv 94/55/EG, 
direktiv 96/49/EG eller 
direktiv 2002/59/EC, ska 
innerförpackningen märkas i enlighet med 
denna förordning.

Or. en

Motivering

I linje med artikel 11.6 a i direktivet om farliga preparat.

Ändringsförslag 26
Anni Podimata

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 48 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Syftet med reklam för ett ämne 
och/eller en blandning ska vara att ge 
korrekt och opartisk information och inte 
att vilseleda slutanvändarna.

Or. el

Motivering

Allra först måste man bestämma vilken funktion reklam för ämnen och blandningar ska ha.
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