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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget, i sin ändrade form, utgör ett viktigt steg i en process som inleddes under 1980-talet 
av Internationella arbetsorganisationen (ILO) och som övertogs och sedan utvidgades av 
FN:s konferens om miljö och utveckling.

Målen för det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier 
(GHS) omfattar harmoniserade kriterier för klassificering av ämnen och blandningar utifrån 
de fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror som de utgör samt harmoniserade regler för hur 
man ska informera om farorna, vilket omfattar bestämmelser om märkning och 
säkerhetsdatablad.

Föredraganden välkomnar initiativet. Ett globalt angreppssätt är mycket relevant när man 
syftar till ett ökat hälsoskydd, miljöskydd och internationellt produktutbyte.

I kommissionens förslag harmoniseras klassificerings-, märknings- och förpackningsregler för 
ämnen och blandningar. Genom förslaget tvingas företag att själva klassificera sina ämnen 
och blandningar och att anmäla klassificeringarna. I bilaga VI fastställs en harmoniserad 
förteckning över ämnen som klassificerats på gemenskapsnivå. Slutligen upprättas ett 
klassificerings- och märkningsregister som baseras på alla anmälningar och harmoniserade 
klassificeringar enligt ovan.

Det är önskvärt med en överensstämmelse med Reach, såväl med hänsyn till tidsfrister som 
vad mängden angår och bilagorna, särskilt bilaga VI.

Enligt kommissionens förslag är del 3 i bilaga VI tvingande. Denna del ska innehålla endast
de klassificeringar som i enlighet med Reach och artikel 38 i förslaget till förordning förblir 
harmoniserade på gemenskapsnivå, dvs. cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska 
och luftvägssensibiliserande egenskaper samt vederbörligen motiverade fall (artikel 38.2).

Bilaga VI föreslås utökas med en del 4 som ska innehålla klassificeringar och märkningar av 
sådana farliga ämnen, för vilka det redan, med stöd av direktiv 67/548/EEG, gjorts en 
harmonisering på gemenskapsnivå av andra farokategorier än dem som fastställs 
i artikel 38.1, eftersom dessa klassificeringar och märkningar övertagits med beaktande av de 
kriterier för klassificering och märkning som ingår i bilaga I.

Kommissionens förslag att införa dessa klassificeringar i del 3 i bilaga VI i likhet med dem 
som fortsättningsvis är harmoniserade i enlighet med artikel 38 och de förfaranden som 
fastställs i artiklarna 39 och 40 är olämpligt av flera anledningar:

– Klassificeringarna i bilaga I i direktiv 67/548/EEG har överförts till att bli GHS-
klassificeringar, utan att något samråd hållits om detta.

– Eftersom de nuvarande kriterierna inte överensstämmer exakt med GHS-kriterierna för 
många ämnen föreskrivs en möjlighet till undantag från den klassificering som fastställs 
i del 3 i bilaga VI.
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– Bestämmelsen i artikel 4.6 om att klassificeringarna i del 3 i bilaga VI ska ”kompletteras” 
kan tillämpas bara på de ”delklassificeringar” som anges i artikel 38.

– Eftersom det inte finns några planer på att omarbeta och uppdatera klassificeringarna 
kommer de att så småningom bli föråldrade. Om de är tvingande kommer det inte att bli 
möjligt att ta hänsyn till nya fakta, i synnerhet de som kommer fram vid tillämpningen av 
Reach-förordningen.

Del 4 i bilaga VI bör betraktas som ett icke tvingande referensredskap, som industrin och 
myndigheterna kommer att få stor användning för. På detta sätt kommer det arbete som 
experter i kommissionen, medlemsstaterna och industrin sedan flera årtionden tillbaka lagt
ned på bilaga I i direktiv 67/548/EEG inte att gå förlorat och GHS-kriterierna kommer också 
att kunna tillämpas fullt ut.

De leverantörer som tillämpar en annan klassificering och märkning än den som fastställs 
i del 4 i bilaga VI ska i enlighet med artikel 49 kunna visa för behöriga myndigheter att de har 
tillämpat de kriterier som fastställs i del 2–5 i bilaga I.

En icke tvingande bilaga VI, med undantag för del 3, skulle också få den dubbla fördelen att 
man undviker oklarheter, motsägelser och tvetydigheter när det gäller klassificerings- och 
märkningsregister, som behandlas i kapitel 2 i avdelning V, och att man inte förhindrar 
internationellt utbyte.

Eftersom kommissionen har valt att ta med ett efterproduktionsavsnitt, ska man när det gäller 
den information som finns på slutprodukten prioritera kvalitet och relevans och inte kvantitet.

Slutligen är det med tanke på att det gäller ett globalt system viktigt att den framtida 
förordningen inte ställer krav på europeiska företag som deras internationella konkurrenter 
slipper.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 7

(7) Fördelarna för företagen kommer att öka 
ju fler länder i världen som införlivar GHS-
kriterierna i sin lagstiftning. EU bör gå i 

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

spetsen för denna process och på så vis 
uppmuntra andra länder att följa efter och ge 
gemenskapsindustrin, i synnerhet små och 
medelstora företag, konkurrensfördelar.

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 2
SKÄL 19

(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.

Motivering

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

Ändringsförslag 3
SKÄL 21

(21) Klassificeringen av ämnen och 
blandningar kan göras utifrån tillgänglig 
information, som helst bör överensstämma 
med relevanta bestämmelser i förordning 
(EG) nr 1907/2006, transportbestämmelser 
eller internationella principer eller 
förfaranden för validering av information så 
att resultaten säkert blir jämförbara och av 
god kvalitet samt överensstämmer med 
andra gällande krav internationellt och inom 
gemenskapen. Samma sak gäller om 
leverantören väljer att ta fram ny 
information.

(Berör inte den svenska versionen.)
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 4
SKÄL 25

(25) Ny information om fysikaliska faror 
bör alltid krävas, utom om uppgifterna
redan finns eller om det i del 2 föreskrivs ett 
undantag.

(25) Tester som ska avgöra ett ämnes eller 
en blandnings fysikaliska faror bör alltid 
krävas, utom om tillförlitliga och adekvata
uppgifter redan finns eller om det i del 2 
föreskrivs ett undantag.

Ändringsförslag 5
SKÄL 44

(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.

Ändringsförslag 6
SKÄL 52A (nytt)

(52a) 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 
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synnerhet små och medelstora företag, i 
vissa specifika produktgrupper att fastställa 
lämplig klassificering, märkning och 
förpackning för sådana ämnen och 
blandningar.

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 7
ARTIKEL 9, PUNKT 4, STYCKE 2

Om det inte går att använda 
härledningsprinciperna för den 
informationen skall leverantören utvärdera 
informationen med hjälp av den eller de 
andra metoder som beskrivs i varje avsnitt 
av del 3 och 4 i bilaga I.

Om det inte går att använda 
härledningsprinciperna för den 
informationen och om en expertbedömning
inte kan motivera utökningar utöver 
härledningsprincipen skall leverantören 
utvärdera informationen med hjälp av den 
eller de andra metoder som beskrivs i varje 
avsnitt av del 3 och 4 i bilaga I.

Motivering

För överensstämmelse med FN-GHS formulering om expertbedömning (1.3.2.4.8 i den 
violetta boken), där det står att klassificeringen av blandningar kräver expertbedömning på 
flera områden, för att garantera att tillgänglig information kan användas för så många 
blandningar som möjligt för att skydda människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 9, PUNKT 4A (ny)

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 
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leverantörer av sådana ämnen och 
blandningar använda en utvärdering från 
detta centrum för att fastställa vilka faror 
som är förenade med ämnet eller 
blandningen.

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 9
ARTIKEL 12, LED C

c) Om adekvat och tillförlitlig information 
visar att det kan finnas synergistiska eller 
antagonistiska effekter mellan ämnena i en 
blandning, för vilken utvärderingen gjorts 
på grundval av information om ämnena 
i blandningen. 

c) Om adekvat och tillförlitlig information 
visar att det kan finnas synergistiska eller 
antagonistiska effekter mellan ämnena i en 
blandning. 

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 17, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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:

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).
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Ändringsförslag 11
ARTIKEL 31, PUNKT 1, LED K

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

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 12
ARTIKEL 31, PUNKT 1A (ny)

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.

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 13
ARTIKEL 31, PUNKT 2A (ny)

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.
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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 14
ARTIKEL 36, PUNKT1, STYCKE 1

1. Om det finns både en ytter- och 
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.

1. Om det finns både en ytter- och 
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.

Motivering

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

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 37, PUNKT 2

2. Förpackningar i form av behållare som 
innehåller ett farligt ämne eller en farlig 
blandning och som säljs eller tillhandahålls 
till allmänheten får varken ha en form eller 
grafisk dekor som kan dra till sig eller väcka 
aktiv nyfikenhet hos barn eller vilseleda 
konsumenterna eller en utformning eller 
beteckning som används för livsmedel, 
djurfoder, läkemedel eller kosmetiska 
produkter.

2. Förpackningar i form av behållare som 
innehåller ett farligt ämne eller en farlig 
blandning och som säljs eller tillhandahålls 
till allmänheten får varken ha en form eller 
grafisk dekor som kan dra till sig eller väcka 
aktiv nyfikenhet hos barn eller vilseleda 
konsumenterna eller en utformning eller 
beteckning som används för livsmedel, 
djurfoder, läkemedel eller kosmetiska 
produkter.

Om sådana behållare uppfyller kraven 
i avsnitt 3.1.1. i bilaga II skall de vara 
försedda med en barnskyddande förslutning 
i enlighet med avsnitten 3.1.2, 3.1.3 och 
3.1.4.2 i bilaga II.

Om sådana behållare uppfyller kraven 
i avsnitt 3.1.1. i bilaga II skall de vara 
försedda med en barnskyddande förslutning 
i enlighet med avsnitten 3.1.2, 3.1.3 och 
3.1.4.2 i bilaga II om inte specifika 
bestämmelser för förpackningar tillämpas 
för blandningen i ett annat 
gemenskapsdirektiv eller en annan 
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gemenskapsförordning, i synnerhet 
förordning (EG) nr 648/2004 och 
(EG) nr 907/2006.

Om sådana behållare uppfyller kraven 
i avsnitt 3.2.1 i bilaga II skall de vara 
försedda med en kännbar varningsmärkning 
i enlighet med avsnitt 3.2.2 i bilaga II.

Om sådana behållare uppfyller kraven 
i avsnitt 3.2.1 i bilaga II skall de vara 
försedda med en kännbar varningsmärkning 
i enlighet med avsnitt 3.2.2 i bilaga II om 
inte specifika bestämmelser för 
förpackningar tillämpas för blandningen 
i ett annat gemenskapsdirektiv eller en 
annan gemenskapsförordning, i synnerhet 
förordning (EG) nr 648/2004 och 
(EG) nr 907/2006.

Motivering

För att undvika överlappning med bestämmelserna i andra gemenskapsdirektiv och 
gemenskapsförordningar.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 41, PUNKT 1, STYCKE 1, INLEDNINGEN

1. Alla tillverkare eller importörer eller 
grupper av tillverkare eller importörer 
(nedan kallade ”anmälare”) som släpper ut 
ett ämne på marknaden som måste 
registreras enligt förordning 
(EG) nr 1907/2006, eller som klassificerats 
som farligt som sådant eller i en blandning 
över de koncentrationsgränser som anges 
i antingen direktiv 1999/45/EG eller i denna 
förordning, vilket leder till att blandningen 
klassificeras som farlig, skall anmäla 
följande uppgifter till kemikaliemyndigheten 
så att de kan föras in i det register som avses 
i artikel 43:

1. Alla tillverkare eller importörer eller 
grupper av tillverkare eller importörer 
(nedan kallade ”anmälare”) som släpper ut 
ett ämne på marknaden som klassificerats 
som farligt och som måste registreras enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006, eller, i en 
mängd som överstiger ett ton per år, som 
klassificerats som farligt som sådant eller i 
en blandning över de koncentrationsgränser 
som anges i antingen direktiv 1999/45/EG 
eller i denna förordning, vilket leder till att 
blandningen klassificeras som farlig, skall 
anmäla följande uppgifter till 
kemikaliemyndigheten så att de kan föras in 
i det register som avses i artikel 43:

Motivering

Anmälningsskyldigheten till kemikaliemyndigheten från och med den 1 december 2010 bör 
inte gälla alla ämnen som måste registreras och som släpps ut på marknaden, utan endast de 
ämnen som klassificerats som farliga, även inom ramen för Reach. I de två sistnämnda fallen 
(ämne som klassificerats som farligt som sådant eller i en blandning) bör det sättas en gräns 
(1 ton per år). Om det inte finns någon gräns kan det leda till rättsosäkerhet och påverka 
forskning och utveckling negativt.
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Ändringsförslag 17
ARTIKEL 45

1. Medlemsstaterna skall utse det eller de 
organ som skall ta emot uppgifter från 
leverantörerna, däribland uppgifter om 
kemisk sammansättning, om blandningar 
som släpps ut på marknaden och som 
klassificerats eller betraktas som farliga på 
grund av deras påverkan på hälsan eller 
deras fysikaliska effekter.

1. Medlemsstaterna skall utse det eller de 
organ som skall ta emot uppgifter från 
leverantörerna om blandningar som släpps ut 
på marknaden och som klassificerats eller 
betraktas som farliga på grund av deras 
påverkan på hälsan eller deras fysikaliska 
effekter.

1a. Uppgifterna i punkt 1 ska läggas fram 
i det format som fastställs i bilaga VIIa1

och vara tillräckliga för att tillgodose de 
medicinska behoven av att vidta åtgärder av 
såväl förebyggande som botande karaktär, 
särskilt i nödsituationer.

2. De utsedda organen skall ge nödvändiga 
garantier för att de mottagna uppgifterna 
behandlas konfidentiellt. Dessa uppgifter får 
endast användas för att tillmötesgå begäran 
i medicinskt syfte för åtgärder av såväl 
förebyggande som botande karaktär, 
särskilt i nödsituationer.

2. De utsedda organen skall ge nödvändiga 
garantier för att de mottagna uppgifterna 
behandlas konfidentiellt. Dessa uppgifter får 
endast användas för att tillgodose de 
medicinska behoven i punkt 2.

Informationen får inte användas för andra 
syften.

Informationen får inte användas för andra 
syften.

3. De utsedda organen skall ha tillgång till 
alla de uppgifter från de leverantörer som är 
ansvariga för att preparatet släpps ut på 
marknaden som de behöver för att kunna 
utföra sina uppgifter.

3. De utsedda organen skall ha tillgång till 
alla de uppgifter från de leverantörer som är 
ansvariga för att preparatet släpps ut på 
marknaden som de behöver för att kunna 
utföra sina uppgifter.
3a. Medlemsstaterna ska varje år till den 
europeiska databasen om olyckor, vilken
upprättats inom ramen för EHLASS 
(gemenskapssystemet för information om 
olyckor i hemmet och på fritiden)
rapportera in uppgifter om antalet olyckor 
och vilka blandningar det rör sig om, för 
vilka de utsedda organen fått förfrågningar 
om medicinsk upplysning om behandling 
och botande åtgärder.
________________
1 De föreskrifter om information, vilka 
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ingår som ett led i den helhet som 
EACCPT:s föreskrifter bildar, ska ligga till 
grund för bilaga VIIa.

Motivering

Eftersom varje medlemsstat har olika former för begäran om information och föreskrivna 
format skulle ett gemenskapsförfarande främja öppenheten och praktiska aspekter av 
genomförandet.

Den europeiska föreningen för giftinformationscentraler och giftövervakning har 
offentliggjort instruktioner för upplysning som skulle kunna ligga till grund för en ny bilaga 
VIIa. 

Databasen om olyckor som GD SANCO inrättat kan utgöra en kanal för att redovisa för de 
uppgifter som de utsedda organen samlat in om blandningar och olyckor som de orsakat.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 52, PUNKT 1

1. Om en medlemsstat har goda skäl att tro 
att ett ämne eller en blandning på grund av 
klassificeringen, märkningen eller 
förpackningen utgör en hälso- eller miljörisk 
trots att kraven i denna förordning uppfylls, 
får den vidta lämpliga tillfälliga åtgärder. 
Medlemsstaten skall omedelbart underrätta 
kommissionen, kemikaliemyndigheten och 
de övriga medlemsstaterna om dessa och 
ange skälen för sitt beslut.

1. Om en medlemsstat, vid en tvist med en 
leverantör, har goda skäl att tro att ett ämne 
eller en blandning på grund av 
klassificeringen, märkningen eller 
förpackningen utgör en hälso- eller 
miljörisk, antingen kraven i denna 
förordning uppfylls eller inte uppfylls, får 
den vidta lämpliga tillfälliga åtgärder. 
Medlemsstaten skall omedelbart underrätta 
kommissionen, kemikaliemyndigheten och 
de övriga medlemsstaterna om dessa och 
ange skälen för sitt beslut.

Motivering

Man bör vara förberedd på eventuella tolkningstvister mellan leverantör och medlemsstat om
huruvida förordningen uppfylls eller inte och det krävs ett förfarande för att garantera en 
harmoniserad klassificering om en tvist uppstår.
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