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MOTIVERING 

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET 

Motiv och syfte 

I artikel 153.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-
fördraget) stadgas att unionen ska understödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet 
inom området förbättringar av arbetsmiljön, för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. 
Enligt artikel 153.2 i EUF-fördraget får kommissionen föreslå direktiv som fastställer 
minimikrav, som ska genomföras gradvis, varvid hänsyn ska tas till rådande förhållanden och 
tekniska bestämmelser i var och en av medlemsstaterna. 

På grundval av dessa bestämmelser har ett lämpligt ramverk för hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen antagits med syfte att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet mot risker till 
följd av exponering för kemikalier på arbetsplatsen. Efter antagandet av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar (nedan kallad CLP-förordningen)1, i syfte att inom EU genomföra 
FN:s globala harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (nedan 
kallat GHS)2, behövs en anpassning av vissa delar av detta rättsliga ramverk. 

Direktiven 92/58/EEG3, 92/85/EEG4, 94/33/EG5, 98/24/EG6 och 2004/37/EG7 innehåller 
hänvisningar till EU:s lagstiftning om klassificering och märkning av kemikalier. Om dessa 
direktiv ska förbli effektiva behöver de anpassas till den nya lagstiftningen på detta område. 
Syftet med det här direktivet är således att uppdatera hänvisningarna och terminologin i de 
fem nämnda direktiven för att få dem att överensstämma med den tillämpliga EU-
lagstiftningen om klassificering och märkning av kemikalier. Härvid krävs inga ändringar av 
omfattningen av eller nivån på det skydd som dessa direktiv ger. 
                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EGT L 216, 
20.8.1994, s. 12; svensk specialutgåva, område 5, volym 6, s. 138). 

2 Det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier ger en 
harmoniserad grund för globalt enhetlig fysisk, miljö- och arbetsmiljöinformation om farliga kemiska 
ämnen och blandningar. Med den genomförandeplan som antogs den 4 september 2002 i Johannesburg, 
uppmanades vid världstoppmötet om hållbar utveckling länderna att införa det harmoniserade systemet 
så snart som möjligt, i syfte att göra det fullt operativt 2008. 

3 Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och 
signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 
(EGT L 245, 26.8.1992, s. 23). 

4 Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet 
enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 348, 28.11.1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 
5, volym 6, s. 3). 

5 Rådets direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet (EGT L 216, 20.8.1994, s. 12; svensk 
specialutgåva, område 5, volym 6, s. 138). 

6 Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker 
som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 
89/391/EEG) (EGT L 131, 5.5.1998, s. 11). 

7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare 
mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt 
artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (EUT L 158, 30.4.2004, s.50). 
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Allmän bakgrund 

GHS är Förenta nationernas system för identifiering av farliga kemikalier och information till 
användarna om riskerna med hjälp av standardiserade symboler och fraser på förpackningarna 
samt säkerhetsdatablad. 

Europaparlamentet och rådet antog CLP-förordningen den 16 december 2008, efter att 
förhandlingarna om kommissionens förslag slutförts med tillfredsställande resultat. Genom 
denna förordning, som offentliggjordes i EGT den 31 december 2008, anpassas den befintliga 
EU-lagstiftningen till GHS. 

CLP-förordningen trädde i kraft den 20 januari 2009. Tidsfristerna för klassificering enligt de 
nya reglerna är den 1 december 2010 för ämnen och den 1 juni 2015 för blandningar. CLP-
förordningen ska i ett senare skede ersätta de nuvarande reglerna om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen (direktiv 67/548/EEG) och preparat (direktiv 1999/45/EG) efter 
den övergångsperiod som föreskrivs i artikel 61 i förordningen. 

CLP-förordningen förväntas underlätta världshandeln och harmoniserad överföring av 
information om farorna med kemikalier och att främja att regleringen blir effektivare. Den 
kompletterar ”Reach-förordningen”8. 

Genomförandet av GHS i Europeiska unionen via CLP-förordningen kommer att kräva att 
företag ska klassificera, märka och förpacka sina ämnen och blandningar på lämpligt sätt 
innan de släpper ut dem på marknaden efter en övergångsperiod under vilken de två systemen, 
dvs. CLP-förordningen och en kombination av direktiven om ämnen och preparat, kommer att 
vara tillämpliga parallellt. Syftet är att skydda arbetstagarna, konsumenterna och miljön 
genom märkning och uppgifter om potentiella farliga effekter av kemikalier. 

De säkerhetsdatablad som tillhandahålls av leverantörerna av kemikalier är en viktig 
informationskälla för arbetsgivare och arbetstagare. En övergångsordning kommer också att 
tillämpas på de rättsliga kraven för säkerhetsdatablad som numera regleras i artikel 31 i 
Reach-förordningen. 

De fem ovannämnda direktiven behöver ändras för att uppdatera hänvisningarna till den EU-
lagstiftning om klassificering och märkning av kemikalier som beskrivs ovan, utan några 
ändringar av omfattningen av eller nivån på det skydd som dessa direktiv ger. 

Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden 

Detta förslag hör samman med nyckelåtgärden avseende kvalitet i arbetet och 
arbetsförhållanden som anges i flaggskeppsinitiativet ”Agenda för ny kompetens och nya 
arbetstillfällen”9. 

                                                 
8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 

registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och 
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 

9 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén – En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen: EU:s bidrag till 
full sysselsättning (KOM(2010)682). 
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Förslaget är förenligt med målen för Europeiska unionens övriga politik, i synnerhet 
förbättringen av lagstiftningen för att göra sekundärrätten tydlig, begriplig, aktuell och 
användarvänlig för medborgarna och näringsidkarna. 

2. SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS 

Samråd med berörda parter 

- Samråd med rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor i enlighet med rådets beslut av den 
22 juli 2003 om inrättande av kommittén10. Kommittén antog sitt yttrande den 1 december 
2011. 

- Samråd med arbetsmarknadens parter i enlighet med artikel 154.2 och 154.3 i EUF-
fördraget. Den första fasen av samrådet (artikel 154.2 i EUF-fördraget) ägde rum mellan den 
9 december 2009 och den 26 mars 2010. Den andra fasen av samrådet (artikel 154.3 i EUF-
fördraget) ägde rum mellan den 17 januari och den 17 mars 2011. 

Resultatet kan sammanfattas på följande sätt: 

• Fem av de sex arbetsmarknadsparter som svarade samtyckte till innehållet i det 
planerade lagstiftningsinitiativet. 

• De flesta av dem som svarade samtyckte till metoden med ett enda 
ändringsdirektiv. En av arbetstagarföreträdarna föreslog att de nödvändiga 
ändringarna borde göras separat och inte genom ett enda ändringsdirektiv, 
eftersom två av de fem berörda direktiven för närvarande är föremål för 
översyn av andra skäl. 

• De flesta föredrog ett tillvägagångssätt där en formell koppling till EU:s 
klassificeringssystem för kemikalier (CLP-förordningen) bibehålls. 

• Arbetsmarknadens parter föredrog ytterligare icke-bindande åtgärder som kan 
hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att förstå arbetsmiljöspörsmål som uppstår 
till följd av de nya kraven på klassificering, märkning och förpackning av 
kemikalier. En förklarande vägledning, särskilt för små och medelstora företag, 
ansågs vara lämplig. Kommissionen har i samarbete med rådgivande 
kommittén för arbetsmiljöfrågor utarbetat vägledande material som kommer att 
offentliggöras inom kort. 

• Ingen av arbetsmarknadens parter önskade inleda en dialog i frågan. 

Konsekvensanalys 

Med de föreslagna ändringarna av de fem ovannämnda direktiven bibehålls den nuvarande 
skyddsnivån för arbetstagarna utan att ytterligare krav införs. De föreslagna ändringarna ger 
alltså inte upphov till några betydande konsekvenser som skulle kräva en formell 
konsekvensanalys. 

                                                 
10 Rådets beslut av den 22 juli 2003 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (EUT 

C 218, 13.9.2003, s. 1). 
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En fullständig konsekvensanalys av den viktigaste rättsakten, nämligen Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, lades fram 200711. 

3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER 

Sammanfattning av den föreslagna åtgärden 

Förslaget ändrar relevanta artiklar och bilagor i direktiven 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 
98/24/EG och 2004/37/EG för att uppnå de mål som nämns i punkt 1 ovan. 

Rättslig grund 

Artikel 153.2 i EUF-fördraget. 

Subsidiaritetsprincipen 

Subsidiaritetsprincipen är tillämplig eftersom förslaget avser ett område – skyddet av 
arbetstagares hälsa och säkerhet i arbetet – där Europeiska unionen inte ensam är behörig. 

Förslagets mål kan inte i tillräcklig mån uppnås av medlemsstaterna själva, eftersom 
bestämmelser i direktiv inte kan ändras eller upphävas på nationell nivå. 

Förslagets mål kan endast uppnås genom åtgärder på unionsnivå, eftersom det krävs ändring 
av en EU-rättsakt som för närvarande är i kraft, vilket medlemsstaterna inte kan göra på egen 
hand. 

Subsidiaritetsprincipen följs i och med att förslaget leder till ändringar av befintliga 
unionslagstiftning. 

Proportionalitetsprincipen 

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen. De minimiåtgärder på EU-nivå vidtas 
som är nödvändiga för att se till att den nuvarande politiken kommer att förbli effektiv, utan 
att det införs några ytterligare krav. 

Val av regleringsform 

Föreslagen regleringsform: Direktiv. 

Någon annan regleringsform skulle inte vara lämplig. Syftet är att ändra fem EU-direktiv och 
det enda sättet att göra detta är att anta ännu ett direktiv. 

4. BUDGETKONSEKVENSER 

Förslaget påverkar inte unionens budget. 

                                                 
11 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av 

ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006. 
Konsekvensanalys, KOM(2007) 355 slutlig. 
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5. YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR 

Förenkling 

Förslaget bidrar till förenklingen av regelverket genom att en ändamålsenlig proportionalitet 
och flexibilitet införs. 

Upphävande av gällande lagstiftning 

Ej tillämpligt. Detta förslag innehåller endast ändringar av befintliga direktiv. 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 

Förslaget till rättsakt gäller ett område som omfattas av EES-avtalet och måste därför 
utsträckas till att gälla Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Närmare redogörelse för förslaget 

Genom artiklarna 1–5 införs de nödvändiga ändringarna av relevanta bestämmelser i 
direktiven 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och 2004/37/EG, för att anpassa dem 
till hänvisningarna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. 

Vad beträffar den icke uttömmande listan över agenser som anges i del I avsnitt 3 i bilagan till 
direktiv 94/33/EG, kan en exakt överensstämmelse mellan de redan existerande och de nya 
klassificeringssystemen för kemikalier inte uppnås. Förslaget utgör därför en anpassning som 
kan leda till att ett begränsat antal ytterligare ämnen omfattas av bilagan. De föreslagna 
ändringarna är dock utformade för att bibehålla det politiska målet i artikel 7 i det direktivet, 
vilken inte ändras. 

Artiklarna 6 och 7 gäller införlivande, ikraftträdande och tillämpning av direktivet. 

Artikel 8 är en standardartikel som avser ett direktivs rättsliga natur. 
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2013/0062 (COD) 

Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 

om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och 
Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning 

(EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 153.2, och 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande12, 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande13, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och 

av följande skäl: 

(1) I enlighet med artikel 153 i fördraget kan Europaparlamentet och rådet genom direktiv 
anta minimikrav för att främja förbättringar, särskilt av arbetsmiljön, för att garantera 
en bättre skyddsnivå för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. I dessa direktiv ska sådana 
administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar 
tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag. 

(2) I artikel 31.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
föreskrivs att varje arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och värdiga 
arbetsförhållanden. 

(3) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar14 
fastställdes ett nytt system för klassificering och märkning av ämnen och blandningar 
inom EU på grundval av det globalt harmoniserade systemet för klassificering och 

                                                 
12 EUT C,, s.. 
13 EUT C,, s.. 
14 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1. 
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märkning av kemikalier (GHS) på internationell nivå inom FN:s ekonomiska 
kommission för Europa. 

(4) Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande 
varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet15, 92/85/EEG av den 19 
oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för 
arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar16, 94/33/EG om skydd 
av minderåriga i arbetslivet17, och 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och 
säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet18, och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd 
för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i 
arbetet19 innehåller hänvisningar till det tidigare systemet för klassificering och 
märkning. De bör därför ändras för att anpassas till det nya system som fastställts i 
förordning (EG) nr 1272/2008. 

(5) Dessa ändringar är nödvändiga för att garantera att de ovannämnda direktiven får 
avsedd verkan. 

(6) Avsnitt I punkt 2 och avsnitt II punkt 1 i bilagan till direktiv 94/33/EG innehåller 
hänvisningar till de upphävda direktiven 90/679/EEG av den 26 november 1990 om 
skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet20 och 
90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering 
för carcinogener i arbetet21. Dessa hänvisningar bör ersättas med hänvisningar till de 
relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG av den 
18 september 2000 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska 
agens i arbetet22 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 
april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet23. 

(7) I enlighet med artikel 154 i fördraget har kommissionen samrått med 
arbetsmarknadens parter om den möjliga inriktningen av en unionsåtgärd på detta 
område. 

(8) Efter detta samråd fann kommissionen att en unionsåtgärd var önskvärd, och samrådde 
i enlighet med artikel 154 i fördraget med arbetsmarknadens parter om det planerade 
förslagets innehåll. 

(9) Efter denna andra samrådsfas önskade arbetsmarknadens parter inte inleda det 
förfarande som kan leda till ingående av avtal i enlighet med artikel 154 i fördraget. 

                                                 
15 EGT L 245, 26.8.1992, s. 23. 
16 EGT L 348, 28.11.1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 6, s. 3. 
17 EGT L 216, 20.8.1994, s. 12; svensk specialutgåva, område 5, volym 6, s. 138. 
18 EGT L 131, 5.5.1998, s. 11. 
19 EUT L 158, 30.4.2004, s. 50. 
20 EGT L 374, 31.12.1990, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 5, s. 25. 
21 EGT L 196, 23.7.1990, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 208. 
22 EGT L 262, 17.10.2000, s. 21. 
23 EUT L 158, 30.4.2004, s. 50. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1  
Ändringar av direktiv 92/58/EEG 

Direktiv 92/58/EEG ska ändras på följande sätt: 

1. Artikel 1.2 ska ersättas med följande: 

”2. Detta direktiv ska inte tillämpas på varselmärkning och signaler för utsläppande på 
marknaden av farliga ämnen och blandningar och farliga produkter eller utrustning, såvida det 
inte uttryckligen hänvisas till detta direktiv i andra unionsbestämmelser.” 

2. I punkt 12 i bilaga I ska ordet ”beredningar” ersättas med ”blandningar”. 

3. Bilaga III ska ändras på följande sätt: 

a) Punkt 1 ska ersättas med följande: 

”1. De behållare som används på arbetsplatsen för kemiska ämnen eller blandningar som 
klassificeras som farliga enligt kriterierna för någon av faroklasserna eller kategorierna 2.1–
2.4, 2.6 och 2.7, 2.8 typerna A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 och 2, 2.14 
kategorierna 1 och 2, 2.15 typerna A–F, 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och 
fertilitet eller på avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10, 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, samt behållare som används för lagring 
av sådana farliga ämnen eller blandningar och synliga rörledningar som innehåller eller 
används för transport av farliga ämnen och blandningar ska märkas med ett lämpligt 
piktogram enligt den förordningen.” 

b) I punkt 5 i bilaga I ska ordet ”beredningar” ersättas med ”blandningar”. 

Artikel 2  
Ändringar av direktiv 92/85/EEG 

Bilaga I till direktiv 92/85/EEG ska ändras på följande sätt: 

1. Avsnitt A punkt 2 ska ersättas med följande: 

”2. Biologiska agenser 
Biologiska agenser i riskgrupperna 2, 3 och 4 enligt definitionen i artikel 2.2, 2.3 och 2.4 i 
direktiv 2000/54/EG24, i den mån det är känt att sådana agenser eller de terapeutiska åtgärder 
som nödvändiggörs på grund av dem äventyrar gravida kvinnors och fosters hälsa, och såvida 
nämnda agenser ännu inte har medtagits i bilaga II.” 

2. Avsnitt A punkt 3 a ska ersättas med följande: 

”a) Kemiska agenser märkta som cancerframkallande i kategori 1A eller 1B, 
könscellsmutagena i kategori 1A eller 1B, reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B eller 
                                                 
24 EGT L 262, 17.10.2000, s. 21. 
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reproduktionstoxiska med effekter på eller via amning, enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, och såvida nämnda agenser ännu inte har medtagits i bilaga II.” 

3. Avsnitt A punkt 3 b ska ersättas med följande: 

“b) Kemiska agenser i bilaga I till direktiv 2004/37/EG.” 

4. Avsnitt B ska ersättas med följande: 

”B. Processer 

Arbetsprocesser som upptas i bilaga I till direktiv 2004/37/EG.” 

Artikel 3  
Ändringar av direktiv 94/33/EEG 

Direktiv 94/33/EG ska ändras på följande sätt: 

1. Avsnitt I punkt 2 led a i bilagan ska ersättas med följande:  

”Biologiska agenser i grupperna 3 och 4 i enlighet med artikel 2 andra stycket i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000 om skydd för 
arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet (sjunde särdirektivet 
enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)25” 

2. Avsnitt I punkt 3 i bilagan ska ändras på följande sätt: 

a) Led a ska ersättas med följande: 

”a) Ämnen och blandningar som klassificeras i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar: 

– Akut toxicitet, kategorierna 1, 2 och 3 

– Frätande på huden, kategorierna 1A, 1B och 1C 

– Brandfarlig gas, kategorierna 1 och 2 

– Brandfarlig vätska, kategorierna 1 och 2 

– Explosiva ämnen, kategorin ”instabila” eller riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3 och 1.5 

– Specifik organtoxicitet (enstaka exponering), kategorierna 1 och 2 

– Specifik organtoxicitet (upprepad exponering), kategori 1 

– Luftvägssensibiliserande, kategori 1 

                                                 
25 EGT L 262, 17.10.2000, s. 21. 
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– Hudsensibiliserande, kategori 1 

– Cancerframkallande, kategorierna 1A och 1B 

– Könscellsmutagena ämnen, kategorierna 1A och 1B 

– Reproduktionstoxiska ämnen, kategorierna 1A och 1B 

– Ögonskador, kategori 1” 

b) Led b ska utgå. 

c) Led c ska utgå. 

d) Led d ska ersättas med följande: 

”d) Ämnen och blandningar som avses i artikel 2 a ii i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för 
carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets 
direktiv 89/391/EEG).” 

3. Avsnitt II punkt 1 i bilagan ska ersättas med följande: 

”1. Arbetsmetoder och arbeten enligt bilaga I till direktiv 2004/37/EEG.” 

Artikel 4 
Ändringar av direktiv 98/24/EG 

Direktiv 98/24/EG ska ändras på följande sätt: 

1. Artikel 2 b ska ändras på följande sätt: 

a) Led i ska ersättas med följande:  

“i) Varje kemiskt agens som uppfyller kriterierna i förordning (EG) nr 1272/2008 för 
klassificering inom någon av faroklasserna eller kategorierna 2.1–2.4, 2.6 och 2.7, 2.8 typerna 
A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 och 2, 2.14 kategorierna 1 och 2, 2.15 typerna 
A–F, 3.1–3.6 och 3.7 skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på avkommans 
utveckling, 3.8 andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10, oavsett om detta kemiska agens 
klassificeras enligt den förordningen.” 

b) Led ii ska utgå. 

c) Led iii ska ersättas med följande: 

“iii) varje kemiskt agens som, även om det inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som 
farligt enligt led i, kan innebära en risk för arbetstagares säkerhet och hälsa på grund av sina 
fysiska, kemiska eller toxikologiska egenskaper samt på grund av det sätt på vilket det 
används eller förekommer på arbetsplatsen, inbegripet varje kemiskt agens för vilket det 
fastställts ett yrkeshygieniskt gränsvärde enligt artikel 3,” 

2. Artikel 4.1 andra strecksatsen ska ersättas med följande: 
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”— den information om säkerhet och hälsa som ska tillhandahållas av leverantören (t.ex. 
tillämpliga säkerhetsdatablad enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1907/200626),” 

3. Artikel 8.1 fjärde strecksatsen ska ersättas med följande: 

”— tillgång till de säkerhetsdatablad som leverantören ska tillhandahålla i enlighet med 
artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006,” 

4. Artikel 8.3 ska ersättas med följande: 

3. ”Medlemsstaterna får vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att arbetsgivarna, 
företrädesvis från producenten eller leverantören, på begäran kan få all information om de 
farliga kemiska agenserna som är nödvändig för att tillämpa artikel 4.1 i detta direktiv, i den 
mån förordning (EG) nr 1272/2008 inte innehåller någon skyldighet att tillhandahålla 
information.” 

Artikel 5 
Ändringar av direktiv 2004/37/EG 

Direktiv 2004/37/EG ska ändras på följande sätt: 

1. Artikel 1.4 ska ersättas med följande: 

4. “När det gäller asbest, som omfattas av direktiv 2009/148/EEG, ska bestämmelserna i det 
här direktivet tillämpas om de bättre gagnar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.” 

2. Artikel 2 ska ändras på följande sätt: 

a) Led a ska ersättas med följande: 

“a) carcinogen: 

i) ett ämne eller en blandning som uppfyller kriterierna för klassificering som ett 
cancerframkallande ämne i kategori 1A eller 1B enligt bilaga I till förordning (EG) nr 
1272/2008. 

ii) ett ämne, en blandning eller en process som avses i bilaga I till det här direktivet samt ett 
ämne eller en blandning som bildas under en process som avses i den bilagan,” 

b) Led b i ska ersättas med följande: 

”b) mutagent ämne: 

i) ett ämne eller en blandning som uppfyller kriterierna för klassificering som ett 
könscellsmutagent ämne i kategori 1A eller 1B enligt bilaga I till förordning (EG) nr 
1272/2008.” 

                                                 
26 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. 
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Artikel 6 
Införlivande 

1. Medlemsstaterna ska senast den […] sätta i kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser till kommissionen. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till 
detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare 
föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv. 

Artikel 7 
Ikraftträdande och tillämpning 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 8 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
Ordförande Ordförande 


