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Ändringsförslag 43
Urszula Krupa

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Denna förordning bör säkerställa både 
en hög skyddsnivå för människors hälsa 
och för miljön och fri omsättning av 
kemiska ämnen och blandningar, och 
samtidigt främja konkurrenskraft och 
innovation.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 44
Gyula Hegyi

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. En 
mera rigorös märkning kan ge 
konsumenterna ökat förtroende för 
kemikalier. EU bör gå i spetsen för denna 
process och på så vis uppmuntra andra 
länder att följa efter och ge 
gemenskapsindustrin konkurrensfördelar. 

Or. en

Motivering

Förtroendet för den kemiska industrin har minskat under de senaste åren. Ett rigoröst 
märkningssystem kan bidra till att konsumenterna får ökat förtroende för den kemiska 
industrins alster. 
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Ändringsförslag 45
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det är därför nödvändigt att 
harmonisera bestämmelserna för 
klassificering och märkning av ämnen och 
blandningar i gemenskapen i enlighet med 
klassificeringskriterierna och 
märkningsreglerna i GHS, men också 
genom att bygga vidare på den erfarenhet 
man fått under 40 års tillämpning av 
befintlig kemikalielagstiftning i 
gemenskapen och genom att behålla den 
skyddsnivå som uppnåtts genom systemet 
för harmonisering av klassificering och 
märkning, med hjälp av dels EU-
faroklasser som ännu inte ingår i GHS, dels 
gällande märknings- och 
förpackningsregler.

(8) Det är därför nödvändigt att 
harmonisera bestämmelserna för 
klassificering och märkning av ämnen och 
blandningar i gemenskapen i fullständig
enlighet med klassificeringskriterierna och 
märkningsreglerna i GHS, men också 
genom att bygga vidare på den erfarenhet 
man fått under 40 års tillämpning av 
befintlig kemikalielagstiftning i 
gemenskapen och genom att behålla den 
skyddsnivå som uppnåtts genom systemet 
för harmonisering av klassificering och 
märkning, med hjälp av dels EU-
faroklasser som ännu inte ingår i GHS, dels 
gällande märknings- och 
förpackningsregler.

Or. en

Motivering

Enda sättet att få den föreslagna förordningen att åstadkomma en harmonisering av avsett 
slag är att alla klassificeringskriterier och märkningsregler i GHS överförs till 
gemenskapslagstiftningen. Akut toxicitet i kategori 5 finns med i GHS och bör därför ingå 
också här. I annat fall kommer gemenskapslagstiftningen att erbjuda ett sämre skydd eftersom 
många blandningar kommer att förlora sin klassificering och märkning till följd av att 
klassificeringskriterierna ändras.
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Ändringsförslag 46
Holger Krahmer

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 16 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det är av största betydelse för att 
trygga den fria rörligheten för varor på 
den inre marknaden att klassificeringen 
sköts av leverantören och görs enhetligt 
för alla ämnen och blandningar i hela 
unionen. Klassificeringen bör därefter 
följas för alla ämnen och blandningar 
som omfattas av tillämpningsområdet för 
denna förordning. Medlemsstaterna 
uppmanas att vid all annan klassificering 
av kemiska ämnen gå in för att 
klassificeringen sköts av leverantören.

Or. fr

Motivering

En av huvudprinciperna för denna lagstiftning är att harmonisera märkning och 
klassificering av kemiska ämnen och blandningar, till undvikande av alla snedvridningar av 
den inre marknaden. Att tillverkaren sköter klassificeringen, vilket föreskrivs i artikel 4 i 
förordningen, är en av de grundläggande principer som avser att garantera en harmoniserad 
klassificering inom hela Europeiska unionen. Denna princip bör därför undantagslöst 
tillämpas på varje ämne eller blandning som omfattas av tillämpningsområdet för denna 
förordning.

Ändringsförslag 47
Urszula Krupa

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att se till att konsumenter 
informeras om farorna bör tillverkare, 
importörer och nedströmsanvändare 
förpacka och märka ämnen och 
blandningar i enlighet med 

(18) För att se till att konsumenter korrekt 
och tydligt informeras om farorna bör 
tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare förpacka och märka 
ämnen och blandningar i enlighet med 
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klassificeringen, och distributörer bör se 
till att de vidarebefordrar den information 
de tar emot genom att antingen behålla 
märkningen som den är eller själva märka 
om i enlighet med denna förordning. Om 
distributörer ändrar märkningen eller 
förpackningen för ett ämne eller en 
blandning bör de också vara skyldiga att 
klassificera ämnet eller blandningen enligt 
denna förordning.

klassificeringen, och distributörer bör se 
till att de vidarebefordrar den information 
de tar emot genom att antingen behålla 
märkningen som den är eller själva märka 
om i enlighet med denna förordning. Om 
distributörer ändrar märkningen eller 
förpackningen för ett ämne eller en 
blandning bör de också vara skyldiga att 
klassificera ämnet eller blandningen enligt 
denna förordning.

Or. pl

Ändringsförslag 48
Gyula Hegyi

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 farliga ämnen som ingår i en blandning 
och därför bör en blandning som innehåller 
minst ett ämne som klassificerats som 
farligt vid behov också märkas, även om 
själva blandningen inte klassificerats som 
farlig.

Or. en

Motivering

Förekomsten av farliga ämnen bör alltid anges i märkningen, också om de ingår i 
blandningar.
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Ändringsförslag 49
Anne Laperrouze

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

(21) Klassificeringen av ämnen och 
blandningar kan göras utifrån tillgänglig 
information. För att lämpa sig för 
ändamålet bör informationen helst 
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.

Or. fr

Motivering

Det bör klart framgå att all relevant information som finns tillgänglig bör kunna tas i 
beaktande vid klassificeringen av ett ämne eller en blandning.

Ändringsförslag 50
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Vid genomförandet eller 
övervakningen av 
valideringsundersökningar för att bedöma 
försök av annat slag än djurförsök eller 
metoder som innebär minskat antal 
använda djur eller minskat lidande för 
försöksdjuren bör hänsyn tas till behovet 



PE402.685v01-00 8/90 AM\710142SV.doc

SV

att klassificera och märka ämnen i 
enlighet med denna förordning samt med 
lagstiftning för genomförandet av GHS.

Or. en

Motivering

Valideringsstudier har tidigare ibland inte kunnat ge oss några garantier för att de nya testen 
utformats för att uppfylla kraven, såväl i fråga om klassificering som märkning som i fråga 
om säkerhetskraven. På det här sättet kan ibruktagandet av nya metoder försenas och 
djurförsöken fortsätta att användas, även i de fall att det finns vetenskapligt validerade 
alternativa metoder.

Ändringsförslag 51
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 24b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24b) Om det med hjälp av försök av 
annat slag än djurförsök eller djurförsök 
som utformats för att minska det lidande 
försöksdjuren utsätts för framkommer 
uppgifter som inte direkt låter sig förena 
med vissa av klassificerings- och 
märkningskriterierna enligt denna 
förordning, men i alla hänseenden 
tillgodoser kraven på vetenskaplig 
validering med tanke på skyddet av 
människors hälsa och miljön, då bör 
förordningen anpassas, om tillräckliga 
vetenskapliga skäl till detta föreligger, så 
att klassificerings- och 
märkningskriterierna inte blir ett hinder 
för användningen av sådana testmetoder.

Or. en

Motivering

Trots att GHS ofta sagts vara ”neutralt med avseende på testmetoderna” kan det tänkas att 
det vid alternativa testmetoder (där principen om ersättande av djurförsöken, minskning av 
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djurens lidande och fullkomnande av dessa försök används) framkommer uppgifter som inte 
direkt överensstämmer med de nuvarande klassificeringskriterierna, av vilka många hänför 
sig till fenomen som observerats på levande material (”in vivo”) eller direkt hänvisar till 
effekterna på ”försöksdjur”. Av den orsaken bör klassificerings- och märkningskriterierna 
kunna anpassas för att ge plats åt metoder vilka redan i sig inte innebär några djurförsök.

Ändringsförslag 52
Anne Laperrouze

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Test för att bestämma vilka
fysikaliska faror som ett ämne eller en 
blandning medför bör alltid krävas, utom 
om tillförlitliga och adekvata uppgifter
redan finns eller om det i del 2 föreskrivs 
ett undantag.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Amalia Sartori

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det bör inte göras några försök på 
människor eller andra primater för att ta 
fram klassificeringsdata. Tillförlitliga 
tillgängliga epidemiologiska data och 
erfarenheter om effekterna av ämnen och 
blandningar på människor (t.ex. 
arbetsrelaterade uppgifter eller data från 
olycksdatabaser) bör beaktas och 
prioriteras framför djurförsöksdata när de 
visar på faror som inte framgår av 
djurförsöken. Resultat från djurförsök bör 
vägas mot humandata och en 
expertbedömning bör användas vid 
utvärderingen av djur- och humandata så 

(26)Det bör inte göras några försök på 
primater för att ta fram klassificeringsdata. 
Det är överlag inte acceptabelt att med 
hjälp av försök på människor ta fram data 
endast för klassificeringsändamål och 
sådana försök bör utföras endast i de fall 
då det inte finns några alternativ till dem. 
Tillförlitliga tillgängliga epidemiologiska 
data och vetenskapligt relevanta
erfarenheter om effekterna av ämnen och 
blandningar på människor (t.ex. 
arbetsrelaterade uppgifter eller data från 
olycksdatabaser) bör beaktas och 
prioriteras framför djurförsöksdata när de 
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att bästa möjliga skydd för människors 
hälsa säkerställs.

visar på faror som inte framgår av 
djurförsöken. Resultat från djurförsök bör 
jämföras med humandata och en 
expertbedömning bör användas så att bästa 
möjliga skydd för människors hälsa 
säkerställs och klassificeringen av ett 
ämne eller en blandning överensstämmer 
med dess inverkan på människors hälsa.

Or. en

Motivering

Försök på andra primater än människan bör inte alls tillåtas i samband med klassificering av 
ämnen och blandningar. Försök på människor bör i undantagsfall tillåtas för att garantera 
skyddet av människors hälsa. Detta återspeglar mera exakt den nuvarande texten i GHS och i 
direktiven om farliga ämnen och beredningar (preparat).

Ändringsförslag 54
Urszula Krupa

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Eftersom det inte alltid är helt lätt att 
tillämpa kriterierna för de olika 
faroklasserna på informationen bör 
leverantören göra en sammanvägd 
bedömning med hjälp av en 
expertbedömning för att kunna dra korrekta 
slutsatser.

(29) Eftersom det inte alltid är helt lätt att 
tillämpa kriterierna för de olika 
faroklasserna på informationen bör 
leverantören göra en sammanvägd 
bedömning med hjälp av en 
expertbedömning och ekotoxikologiska 
resultat av forskning kring särskilda 
ämnen och blandningar för att kunna dra 
korrekta slutsatser.

Or. pl

Motivering

Tillgängliga forskningsresultat kan komplettera expertbedömningarna. 
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Ändringsförslag 55
Urszula Krupa

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 
synergistiska eller antagonistiska effekter 
beaktas. Likaså bör hänsyn tas till 
uppgifter om cancerogena, mutagena, 
reproduktionstoxiska och 
allergiframkallande inverkningar.

Or. pl

Motivering

Ändringsförslaget innehåller en komplettering av de inverkningar som ska tas hänsyn till. I 
skäl 22 i detta dokument uppmärksammas de ovannämnda inverkningarna.

Ändringsförslag 56
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är viktigt att ämnen och 
blandningar som släpps ut på marknaden 
identifieras ingående, men 
kemikaliemyndigheten bör kunna tillåta 
företagen att beskriva den kemiska 
identiteten på ett sätt som inte skadar 
konfidentiell företagsinformation.

(37) Det är viktigt att ämnen och 
blandningar som släpps ut på marknaden 
identifieras ingående, men 
kemikaliemyndigheten bör kunna tillåta 
företagen att beskriva den icke-farliga
kemiska identiteten på ett sätt som inte 
skadar konfidentiell företagsinformation.

Or. en

Motivering

Man bör inte släppa efter på märkningskraven på farliga ämnen. Riskerna för konfidentiell 
företagsinformation kan åberopas som grund för undantag endast för icke-farliga ämnen.
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Ändringsförslag 57
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är viktigt att ämnen och 
blandningar som släpps ut på marknaden 
identifieras ingående, men 
kemikaliemyndigheten bör kunna tillåta 
företagen att beskriva den kemiska 
identiteten på ett sätt som inte skadar 
konfidentiell företagsinformation.

(37) Det är viktigt att ämnen och 
blandningar som släpps ut på marknaden 
identifieras ingående, men 
kemikaliemyndigheten bör kunna tillåta 
företagen att beskriva den kemiska 
identiteten av vissa ämnen på ett sätt som 
inte skadar konfidentiell 
företagsinformation.

Or. en

Motivering

Man bör inte kunna åberopa sig på att det handlar om konfidentiell företagsinformation för 
att med stöd av detta hemlighålla namnet på något särskilt farligt ämne, till exempel av 
carcinogent, könscellsmutagent eller reproduktionstoxiskt slag.

Ändringsförslag 58
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Sammanslutningen Iupac (The 
International Union of Pure and Applied 
Chemistry) är sedan länge en 
världsauktoritet inom kemisk nomenklatur 
och terminologi. Identifiering av ämnen 
genom deras Iupac-namn är en praxis som 
används över hela världen och är standard 
för att identifiera ämnen i ett internationellt 
och flerspråkigt sammanhang. Dessa namn 
bör därför användas i denna förordning.

(38) Sammanslutningen Iupac (The 
International Union of Pure and Applied 
Chemistry) är sedan länge en 
världsauktoritet inom kemisk nomenklatur 
och terminologi. Identifiering av ämnen 
genom deras Iupac-namn är en praxis som 
används över hela världen och är standard 
för att identifiera ämnen i ett internationellt 
och flerspråkigt sammanhang. Dessa namn 
bör därför användas i denna förordning, 
tillsammans med trivialnamnen, om 
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sådana finns att tillgå.

Or. en

Motivering

Många kemikalier har trivialnamn, som är mycket mer bekanta än Iupac-namnen och därför 
bör trivialnamn som finns att tillgå också användas.

Ändringsförslag 59
Gyula Hegyi

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. 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. Ämnen som 
påvisats vara hormonstörande bör också 
tas med. Kemikaliemyndigheten bör yttra 
sig om förslaget, och berörda parter bör ha 
möjlighet att komma med synpunkter. 
Kommissionen bör fastställa den slutgiltiga 
klassificeringen. Ämnen av typ PBT, vPvB 
eller akut toxiskt kategori 5 bör tas med i 
förordningen i ett senare skede. 
Kommissionen bör inom fem år lägga 
fram detaljerade kriterier för 
klassificering av hormonstörande ämnen.

Or. en
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Motivering

Det är av grundläggande betydelse för konsumenterna att ämnen märks med beteckningar 
såsom långlivade och bioackumulerande, toxiska och hormonstörande när uppgifter om detta 
finns att tillgå. Kommissionen bör lägga fram kriterier för klassificering av hormonstörande 
ämnen.

Ändringsförslag 60
Urszula Krupa

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att inrätta informationspunkter om 
farliga ämnen och blandningar bör 
medlemsstaterna utse organ som skall 
ansvara för att ta emot hälsorelaterad 
information, utöver de behöriga 
myndigheter som skall ansvara för att 
denna förordning tillämpas och efterlevs.

(52) För att inrätta informationspunkter om 
farliga ämnen och blandningar bör 
medlemsstaterna utse organ som skall 
ansvara för att ta emot hälsorelaterad 
information i bearbetad form, utöver de 
behöriga myndigheter som skall ansvara 
för att denna förordning tillämpas och 
efterlevs.

Or. pl

Motivering

Det är inte bara hälsorelaterad information som är viktig med tanke på människors hälsa 
utan det viktigaste på den här punkten är att man bearbetat den enorma mängd information 
som finns att tillgå.

Ändringsförslag 61
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att inrätta informationspunkter om 
farliga ämnen och blandningar bör 
medlemsstaterna utse organ som skall 

(52) För att inrätta informationspunkter om 
farliga ämnen och blandningar bör 
medlemsstaterna utse organ som skall 
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ansvara för att ta emot hälsorelaterad 
information, utöver de behöriga 
myndigheter som skall ansvara för att 
denna förordning tillämpas och efterlevs.

ansvara för att ta emot hälsorelaterad 
information, utöver de behöriga
myndigheter som skall ansvara för att 
denna förordning tillämpas och efterlevs. 
Kommissionen bör göra den information 
som mottagits tillgänglig för allmänheten 
via Internet.

Or. en

Motivering

Information om ämnen och deras klassificering bör finnas till hands och vara lättillgänglig 
för allmänheten. 

Ändringsförslag 62
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) fastställa en lista i del 3 i bilaga VI över 
ämnen med deras harmoniserade 
klassificeringar och märkningar på 
gemenskapsnivå,

(d) fastställa en lista i del 3 i bilaga VI över 
ämnen med deras harmoniserade 
klassificeringar och märkningar på 
gemenskapsnivå och göra denna lista 
tillgänglig för allmänheten,

Or. en

Motivering

Listan över ämnen med tillhörande harmoniska klassificeringar och märkningar bör vara 
tillgänglig för allmänheten.
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Ändringsförslag 63
Urszula Krupa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) ämnen och blandningar för forsknings-
och utvecklingsändamål som inte släpps ut 
på marknaden, förutsatt att de används 
under sådana kontrollerade betingelser som 
minimerar exponeringen som om de var 
klassificerade som cancerframkallande, 
könscellsmutagena eller 
reproduktionstoxiska (CMR-ämnen) i 
kategori 1A eller 1B enligt bilaga I.

d) ämnen och blandningar för forsknings-
och utvecklingsändamål som inte släpps ut 
på marknaden, förutsatt att de används 
under sådana kontrollerade betingelser som 
minimerar exponeringen som om de var 
klassificerade som cancerframkallande, 
sensibiliserande, könscellsmutagena eller 
reproduktionstoxiska (CMR-ämnen) i 
kategori 1A eller 1B enligt bilaga I.

Or. pl

Motivering

Ett ändringsförslag med kompletteringar av andra reaktioner som ämnen och blandningar 
kan framkalla hos människor. I skäl 22 i ovannämnda dokument finns alla slag av inverkan 
nämnda.

Ändringsförslag 64
Urszula Krupa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) blandning: sammansättning av två 
eller flera ämnen som blandats i vissa 
proportioner.

Or. pl
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Ändringsförslag 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om faroklasserna, vad gäller dem i 
avsnitten 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 och 4.1 i 
bilaga I, är indelade efter exponeringsväg 
eller typ av effekter skall ämnet eller 
blandningen klassificeras i enlighet med en 
sådan indelning.

Om faroklasserna, vad gäller dem i 
avsnitten 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9
och 4.1 i bilaga I, är indelade efter 
exponeringsväg eller typ av effekter skall 
ämnet eller blandningen klassificeras i 
enlighet med en sådan indelning.

Or. en

Motivering

För fullständighetens skull: könscellsmutagenitet, carcinogenitet och specifik organtoxicitet 
(STOT) vid upprepad exponering kan indelas efter exponeringsväg.

Ändringsförslag 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Faroklasserna 3.1–3.6, 3.7 negativa 
effekter på sexuell funktion och fertilitet 
eller på utvecklingen, 3.8 andra effekter än 
narkosverkan, 3.9 och 3.10.

(b) Faroklasserna 3.1 med undantag för 
kategori 5, 3.2–3.6, 3.7 negativa effekter 
på sexuell funktion och fertilitet eller på 
utvecklingen, 3.8 andra effekter än 
narkosverkan, 3.9 och 3.10.

Or. en

Motivering

Införandet av akut toxicitet kategori 5 bör inte ändra definitionen av ”farlig” i förordningen, 
för att inte räckvidden av Reach eller annan gemenskapslagstiftning där det hänvisas till 
samma begrepp ska påverkas.



PE402.685v01-00 18/90 AM\710142SV.doc

SV

Ändringsförslag 67
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Faroklasserna 3.1–3.6, 3.7 negativa 
effekter på sexuell funktion och fertilitet 
eller på utvecklingen, 3.8 andra effekter än 
narkosverkan, 3.9 och 3.10.

(b) Faroklasserna 3.1 med undantag för 
kategori 5, 3.2–3.6, 3.7 negativa effekter 
på sexuell funktion och fertilitet eller på 
utvecklingen, 3.8 andra effekter än 
narkosverkan, 3.9 och 3.10.

Or. en

Motivering

Visserligen är det viktigt att det tilläggs en sådan farokategori som akut toxicitet kategori 5, 
men detta bör inte påverka räckvidden av Reach eller annan gemenskapslagstiftning där 
samma begrepp används.

Ändringsförslag 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan indela faroklasserna 
ytterligare efter exponeringsvägen eller 
effekternas art och skall i så fall ändra 
punkt 1 andra stycket. Dessa åtgärder, som 
syftar till att ändra icke-väsentliga delar av 
denna förordning, skall antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 54.3.

3. Kommissionen kan ytterligare utveckla 
indelningen av faroklasserna efter 
exponeringsvägen eller effekternas art och 
göra nya indelningar av faroklasserna, 
om det internationellt överenskommits om 
detta, och skall i så fall ändra punkt 1 
andra stycket. Dessa åtgärder, som syftar 
till att ändra icke-väsentliga delar av denna 
förordning, skall antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 54.3.

Or. en
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Motivering

Vi måste alltid eftersträva konsekvens med målet om en harmonisering i världsomfattande 
skala.

Ändringsförslag 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall klassificera 
ämnen och blandningar i enlighet med 
avdelning II innan de släpper ut dem på 
marknaden.

1. Tillverkare och importörer skall 
klassificera ämnen och blandningar i 
enlighet med avdelning II innan de släpper 
ut dem på marknaden.

Or. en

Motivering

Tydlighet. Reach ålägger nedströmsanvändarna ansvar i olika hänseenden, men inte för 
klassificering och märkning. Om däremot en nedströmsanvändare använder ett ämne för att 
tillverka en blandning för vidare leverans, då blir han en tillverkare och får ansvar för 
klassificering och märkning.

Ändringsförslag 70
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Eventuell ny tillförlitlig vetenskaplig 
information.

Or. en
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Motivering

Uppgifterna om ämnena ska uppdateras med hjälp av nyaste vetenskapliga information.

Ändringsförslag 71
Avril Doyle

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det inte finns någon testdata för 
själva blandningen av det slag som avses i 
punkt 1 skall leverantören använda annan
tillgänglig information om enskilda ämnen 
och liknande testade blandningar, som 
också kan anses relevant för att avgöra om 
blandningen är farlig, förutsatt att 
leverantören har fastställt att informationen 
är adekvat och tillförlitlig för utvärderingen 
enligt artikel 9.4.

5. Om det inte finns någon data för själva 
blandningen av det slag som avses i 
punkt 1 skall leverantören använda all
tillgänglig information om enskilda ämnen 
och blandningar eller blandningar inom 
en grupp av närbesläktade blandningar, 
som också kan anses relevant för att avgöra 
om blandningen är farlig, förutsatt att 
leverantören har fastställt att informationen 
är adekvat och tillförlitlig för utvärderingen 
enligt artikel 9.4.

Or. en

Motivering

För att expertbedömningar ska kunna göras och för att det ska kunna prövas hur tungt 
vägande bevisen är, på det sätt som avses i avsnitt 1.1.1 i del 1 i bilaga I måste de data som 
finns att tillgå om blandningar sammanställas inom varje grupp av närbesläktade 
blandningar. Alla data av det slag som avses i punkt 1 är inte ”testdata” (i den vedertagna 
betydelsen av ordet), till exempel data av det slag som avses i punkt 1 b, och därför bör det 
inte talas om ”testdata” här.

Ändringsförslag 72
Amalia Sartori

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Försök på människor och andra primater 2. Försök på människor, vilka utförs 
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för syftet med denna förordning får inte 
utföras.

endast för syftet med denna förordning, är 
överlag inte acceptabla och får utföras 
endast när inga andra alternativ ställer 
sig möjliga för att garantera att 
människors hälsa erbjuds bästa skydd 
samt att ett ämne eller en blandning 
klassificeras utgående från sina effekter 
på människors hälsa.
Försök på andra primater för syftet med 
denna förordning får inte utföras.

Or. en

Motivering

Av omsorg om skyddet av människors hälsa och en exakt klassificering av ämnen och 
blandningar kan det bli nödvändigt att utföra försök på människor (till exempel i form av 
lapptest) för att man ska få upplysningar om den faktiska påverkan på människors hälsa. 
Sådana test bör dock begränsas till endast de fall när inga andra alternativ finns att tillgå. 
Försök på andra primater för syftet med denna förordning bör inte tillåtas.

Ändringsförslag 73
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Valideringsundersökningar för att 
bedöma försök av annat slag än 
djurförsök eller metoder som innebär 
minskat antal använda djur eller minskat 
lidande för försöksdjuren ska utformas 
så, att det säkerställs att nya testmetoder 
tar hänsyn till de krav som ingår i denna 
förordning samt i liknande lagstiftning 
inom andra jurisdiktionsområden för 
genomförande av det globalt 
harmoniserade systemet för klassificering 
och märkning av kemikalier, så att 
klassificerings- och märkningskraven inte 
blir ett hinder för ersättande, minskande i 
antal och fullkomnande av djurförsöken. 
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Or. en

Motivering

Valideringsstudier har tidigare ibland inte kunnat ge oss några garantier för att de nya testen 
utformats för att uppfylla kraven, såväl i fråga om klassificering som märkning som i fråga 
om säkerhetskraven. På det här sättet kan ibruktagandet av nya metoder försenas och 
djurförsöken fortsätta att användas, även i de fall att det finns vetenskapligt validerade 
alternativa metoder.

Ändringsförslag 74
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om tillräckliga vetenskaplig skäl 
föreligger ska kommissionen, för att 
minimera djurförsöken, anpassa denna 
förordning i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 54.3, så att 
klassificerings- och märkningskriterierna 
inte blir ett hinder för användningen av 
sådana testmetoder som ersätter, minskar 
eller fullkomnar djurförsöken.

Or. en

Motivering

Trots att GHS ofta sagts vara ”neutralt med avseende på testmetoderna” kan det tänkas att 
det vid alternativa testmetoder (där principen om ersättande av djurförsöken, minskning av 
djurens lidande och fullkomnande av dessa försök används) framkommer uppgifter som inte 
direkt överensstämmer med de nuvarande klassificeringskriterierna, av vilka många hänför 
sig till fenomen som observerats på levande material (”in vivo”) eller direkt hänvisar till 
effekterna på ”försöksdjur”. Av den orsaken bör klassificerings- och märkningskriterierna 
kunna anpassas för att ge plats åt metoder vilka redan i sig inte innebär några djurförsök.
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Ändringsförslag 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Test som utförs för syftet med denna 
förordning skall göras på ämnen eller 
blandningar i den form som de används, 
eller rimligen kan förväntas användas, 
efter det att de har släppts ut på 
marknaden.

4. Test som utförs för syftet med denna 
förordning skall göras på ämnen eller 
blandningar i den form som de är avsedda 
att användas, eller den form och/eller det 
fysiska tillstånd i vilken eller vilket de är 
avsedda att släppas ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Konsekvens med texten i GHS 1.3.3.1.1 b) ”utvärderingen baseras på den produkt som 
faktiskt används”.

Ändringsförslag 76
Anne Laperrouze

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 expertbedömningar 
inte ger något berättigande till 
utvidgningar utanför dessa principer 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.

Or. en

Motivering

Av omsorg om konsekvensen med lydelsen i det avsnitt av FN:s GHS, som handlar om 
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expertbedömningar: ”I klassificeringen av blandningar ingår anlitandet av 
expertbedömningar inom ett antal områden för att det faktiskt ska gå att använda befintlig 
information i samband med så många blandningar som möjligt, för att bereda skydd för 
människors hälsa och miljön”.

Ändringsförslag 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid utvärderingen av uppgifterna ska 
tillverkaren eller importören ta hänsyn till 
ytterligare uppgifter, såsom den form 
och/eller det fysiska tillstånd i vilken eller 
vilket ämnet eller blandningen används 
efter utsläppandet på marknaden och får 
fullkomna sin klassificering i enlighet 
med detta. Normal hantering och 
användning bör beaktas vid 
klassificeringen av ett ämne eller 
blandning. 

Or. en

Motivering

Det är konsekvent med nuvarande skyddsnivå att principen om normal hantering och 
användning får finnas kvar såsom nödvändigt ”arvegods” från existerande 
gemenskapslagstiftning, såsom för klassen ”farligt för ozonskiktet”. 

Ändringsförslag 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om inte annat följer av punkt 3 får 
leverantören i nedanstående fall fastställa 
specifika koncentrationsgränser för att 

1. Om inte annat följer av punkt 3 får 
leverantören i nedanstående fall fastställa 
specifika koncentrationsgränser för att 
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ange ett tröskelvärde vid eller över vilket 
förekomsten av det ämnet i ett annat ämne 
eller i en blandning som en förorening, 
tillsats eller enskild beståndsdel kan leda 
till att ämnet eller blandningen klassificeras 
som farlig(t):

ange ett tröskelvärde vid eller över vilket 
förekomsten av det ämnet i ett annat ämne 
eller i en blandning som en identifierad
förorening, tillsats eller enskild beståndsdel 
kan leda till att ämnet eller blandningen 
klassificeras som farlig(t):

(a) Om information visar att faran med ett 
ämne är uppenbar då det förekommer i 
koncentrationer under de som anges för 
någon faroklass i del 2 i bilaga I eller under 
de allmänna koncentrationsgränser som 
anges för någon faroklass i del 3–5 i 
bilaga I.

(a) Om information visar att faran med ett 
ämne är uppenbar då det förekommer i 
koncentrationer under de som anges för 
någon faroklass i del 2 i bilaga I eller under 
de allmänna koncentrationsgränser som 
anges för någon faroklass i del 3–5 i 
bilaga I.

(b) I undantagsfall, om information visar 
att ett ämne som klassificerats som farligt 
förekommer i koncentrationer över de som 
anges för någon faroklass i del 2 i bilaga I 
eller över de allmänna 
koncentrationsgränser som anges för någon 
faroklass i del 3–5 i bilaga I, men det finns 
beviskraftiga uppgifter som visar att ämnet 
inte medför någon uppenbar fara.

(b) Tillfälligtvis, om information visar att 
ett ämne som klassificerats som farligt 
förekommer i koncentrationer över de som 
anges för någon faroklass i del 2 i bilaga I 
eller över de allmänna 
koncentrationsgränser som anges för någon 
faroklass i del 3–5 i bilaga I, men det finns 
beviskraftiga uppgifter som visar att ämnet 
inte medför någon uppenbar fara.

Or. en

Motivering

(i) ”identifierad förorening” – med tanke på att bestämmelsen ska fungera, framför allt i 
fråga om mycket sammansatta ämnen, och av omsorg om konsekvensen med räckvidden för 
existerande lagstiftning; ii) ”tillfälligtvis” – konsekvens med texten i GHS 1.3.3.2.3, där det 
står ”on occasion”. 

Ändringsförslag 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Leverantören ska fastställa 
koncentrationsgränser i enlighet med de 
kriterier som fastställts i den vägledning 
som tillhandahållits av 
kemikaliemyndigheten samt ska ta med 
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motiveringen till dessa gränser, antingen i 
sin anmälan i enlighet med 
klassificerings- och märkningsregistret 
eller i sin registrering i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

I enlighet med leverantörens rapportering av specifika koncentrationsgränser och 
multiplikationsfaktorer, i den form denna ursprungligen föreslagits för Internetversionen, del 
1, 1.1.4.3 i bilaga I och GHS text 1.3.3.2.4.

Ändringsförslag 80
Anne Laperrouze

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De gränsvärden som avses i punkt 1 och 
2 skall vara lägre än följande:

3. De gränsvärden som avses i punkt 1 och 
2 skall vara något av följande:

a) De allmänna gränsvärdena i tabell 1.1 i 
del 1 i bilaga I.

a) De specifika koncentrationsgränserna 
enligt del 3 i bilaga VI eller

b) Eventuella specifika
koncentrationsgränser enligt del 3 i 
bilaga VI eller i det klassificerings- och 
märkningsregister som avses i artikel 43.

b) Eventuella koncentrationsgränser enligt 
det klassificerings- och märkningsregister 
som avses i artikel 43, om anmälarna 
kommit överens om sådana eller
ba) De allmänna gränsvärdena i tabell 1.1 
i del 1 i bilaga I, om det inte finns några 
specifika koncentrationsgränser enligt led 
a och b.

c) Eventuella koncentrationer i relevanta 
avsnitt i del 2 i bilaga I eller eventuella 
allmänna koncentrationsgränser för 
klassificering i relevanta avsnitt i del 3–5 i 
bilaga I, om det inte finns några specifika 
koncentrationsgränser enligt led b.

c) Eventuella koncentrationer i relevanta 
avsnitt i del 2 i bilaga I eller eventuella 
allmänna koncentrationsgränser för 
klassificering i relevanta avsnitt i del 3–5 i 
bilaga I, om det inte finns några specifika 
koncentrationsgränser enligt led a, b och 
ba.
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Or. fr

Motivering

Sådan texten nu ser ut skulle den automatiskt leda till att de lägsta gränsvärdena användes, 
utan att man brydde sig om att motivera varför. Tidigare har man kunnat motivera att det 
funnits specifika koncentrationsgränser som är högre än de allmänna 
koncentrationsgränserna. 

Ändringsförslag 81
Anne Laperrouze

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Klassificeringen av en blandning skall 
inte påverkas om utvärderingen av 
informationen visar på något av följande:

1. Klassificeringen av en blandning skall 
inte påverkas om utvärderingen av 
informationen visar på att ämnena i 
blandningen själva kan polymeriseras och 
bilda oligomerer eller polymerer.

(a) Ämnena i blandningen reagerar 
långsamt med atmosfäriska gaser, särskilt 
syre, koldioxid och vattenånga, och bildar 
andra ämnen.



PE402.685v01-00 28/90 AM\710142SV.doc

SV

(b) Ämnena i blandningen reagerar 
mycket långsamt med andra ämnen i 
blandningen och bildar andra ämnen.
(c) Ämnena i blandningen kan själva 
polymeriseras och bilda oligomerer eller 
polymerer.

Or. en

Motivering

Om ämnena i en blandning kan reagera så att andra ämnen bildas, då bör det tas hänsyn till 
detta i klassificeringen.

Ändringsförslag 83
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 14 – punkt 1 – leden a och b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ämnena i blandningen reagerar 
långsamt med atmosfäriska gaser, särskilt 
syre, koldioxid och vattenånga, och bildar 
andra ämnen.

(a) Ämnena i blandningen reagerar 
långsamt med atmosfäriska gaser, särskilt 
syre, koldioxid och vattenånga, och bildar 
andra icke-farliga ämnen.

(b) Ämnena i blandningen reagerar mycket 
långsamt med andra ämnen i blandningen 
och bildar andra ämnen.

(b) Ämnena i blandningen reagerar mycket 
långsamt med andra ämnen i blandningen 
och bildar andra icke-farliga ämnen.

Or. en

Motivering

Om det är möjligt att farliga ämnen bildas ska detta anges i märkningen.
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Ändringsförslag 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om leverantören av ett ämne eller en 
blandning rimligen kan antas känna till
ny vetenskaplig eller teknisk information 
som han eller hon har fastställt vara 
adekvat och tillförlitlig för en utvärdering 
enligt detta kapitel och som kräver en 
ändring av ämnets eller blandningens 
klassificering, skall vederbörande, om inte 
annat följer av punkt 3, utvärdera den nya 
informationen i enlighet med detta kapitel.

1. Om leverantören av ett ämne eller en 
blandning får kännedom om ny 
vetenskaplig eller teknisk information som 
han eller hon har fastställt vara adekvat och 
tillförlitlig för en utvärdering enligt detta 
kapitel och som kräver en ändring av 
ämnets eller blandningens klassificering, 
skall vederbörande, om inte annat följer av 
punkt 3, utvärdera den nya informationen i 
enlighet med detta kapitel.

Or. en

Motivering

För att rättsakten ska fungera.

Ändringsförslag 85
Johannes Blokland

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om leverantören av ett ämne eller en 
blandning rimligen kan antas känna till
ny vetenskaplig eller teknisk information 
som han eller hon har fastställt vara 
adekvat och tillförlitlig för en utvärdering 
enligt detta kapitel och som kräver en 
ändring av ämnets eller blandningens 
klassificering, skall vederbörande, om inte 
annat följer av punkt 3, utvärdera den nya 
informationen i enlighet med detta kapitel.

1. Om leverantören av ett ämne eller en 
blandning får kännedom om ny 
vetenskaplig eller teknisk information som 
han eller hon har fastställt vara adekvat och 
tillförlitlig för en utvärdering enligt detta 
kapitel och som kräver en ändring av 
ämnets eller blandningens klassificering, 
skall vederbörande, om inte annat följer av 
punkt 3, utvärdera den nya informationen i 
enlighet med detta kapitel.

Or. en
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Motivering

För rättsakten ska fungera bättre.

Ändringsförslag 86
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – leden d till h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Farosymboler enligt artikel 19 i 
förekommande fall.

(d) Farosymboler enligt artikel 19.

e) Signalord enligt artikel 20 i 
förekommande fall.

(e) Signalord enligt artikel 20.

f) Faroangivelser enligt artikel 21 i 
förekommande fall.

(f) Faroangivelser enligt artikel 21.

g) Skyddsangivelser enligt artikel 22 i 
förekommande fall.

(g) Skyddsangivelser enligt artikel 22.

h) Ett fält för kompletterande information 
enligt artikel 27 i förekommande fall.

(h) Ett fält för kompletterande information 
enligt artikel 27.

Or. en

Motivering

Klassificeringen bör alltid, och inte bara ”i förekommande fall”, göras enligt ifrågavarande 
artikel.

Ändringsförslag 87
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om Iupac-namnet är längre en 100 tecken 
får ett trivialnamn användas, förutsatt att 
både Iupac-namnet och trivialnamnet anges 
i anmälan enligt artikel 41.

Om det finns ett trivialnamn ska det också 
anges. Om Iupac-namnet är längre en 
100 tecken får ett trivialnamn användas, 
förutsatt att både Iupac-namnet och 
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trivialnamnet anges i anmälan enligt 
artikel 41.

Or. en

Motivering

Många kemikalier har trivialnamn, som är mycket mer bekanta än Iupac-namnen och därför 
bör trivialnamn som finns att tillgå också användas.

Ändringsförslag 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Identiteten för alla ämnen i 
blandningen som bidrar till akut 
toxicitet, frätskador på huden eller 
allvarliga ögonskador, mutagenitet i 
könsceller, cancerogenitet, 
reproduktionstoxicitet, luftvägs- eller 
hudsensibilisering eller specifik 
organtoxicitet (STOT).

(b) Identiteten för alla ämnen i blandningen 
som bidrar till klassificeringen av 
blandningen med hänsyn till akut 
toxicitet, frätskador på huden eller
allvarliga ögonskador, mutagenitet i 
könsceller, cancerogenitet, 
reproduktionstoxicitet, luftvägs- eller 
hudsensibilisering eller specifik 
organtoxicitet (STOT).

Or. en

Motivering

Av tydlighetsskäl – konsekvent med lydelsen i artikel 18.3 sista stycket.

Ändringsförslag 89
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Identiteten för alla ämnen i blandningen (b) Identiteten för alla ämnen i blandningen 
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som bidrar till akut toxicitet, frätskador på 
huden eller allvarliga ögonskador, 
mutagenitet i könsceller, cancerogenitet, 
reproduktionstoxicitet, luftvägs- eller 
hudsensibilisering eller specifik 
organtoxicitet (STOT).

som bidrar till akut toxicitet, frätskador på 
huden eller allvarliga ögonskador, 
mutagenitet i könsceller, cancerogenitet, 
reproduktionstoxicitet, luftvägs- eller 
hudsensibilisering eller specifik 
organtoxicitet (STOT) eller påvisats vara 
hormonstörande.

Or. en

Motivering

Det är av grundläggande betydelse för konsumenterna att ämnen märks med beteckningen 
hormonstörande när uppgifter om detta finns att tillgå. 

Ändringsförslag 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den farosymbol som är relevant för 
varje specifik klassificering anges i 
tabellerna med obligatoriska 
märkningsuppgifter för varje faroklass i 
del 2, 3 och 4 i bilaga I.

3. Den farosymbol som är relevant för 
varje specifik klassificering anges i 
tabellerna med obligatoriska 
märkningsuppgifter för varje faroklass i 
bilaga I.

Or. en

Motivering

Farosymboler bör kunna användas för vilken faroklass som helst i bilaga I och inte bara för 
dem som ingår i del 2–4.
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Ändringsförslag 91
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den farosymbol som är relevant för 
varje specifik klassificering anges i 
tabellerna med obligatoriska 
märkningsuppgifter för varje faroklass i 
del 2, 3 och 4 i bilaga I.

3.Den farosymbol som är relevant för varje 
specifik klassificering anges i tabellerna 
med obligatoriska märkningsuppgifter för 
varje faroklass i bilaga I.

Or. en

Motivering

Farosymboler bör kunna användas för vilken faroklass som helst i bilaga I och inte bara för 
dem som ingår i del 2–4.

Ändringsförslag 92
Jens Holm

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den farosymbol som är relevant för 
varje specifik klassificering anges i 
tabellerna med obligatoriska 
märkningsuppgifter för varje faroklass i 
del 2, 3 och 4 i bilaga I.

3. Den farosymbol som är relevant för 
varje specifik klassificering anges i 
tabellerna med obligatoriska 
märkningsuppgifter för varje faroklass i 
bilaga I.

Or. en

Motivering

Här följs tankegången i samma ledamots ändringsförslag till del 5 i bilaga I. Genom att det 
inte sägs något om vilka delar i bilaga I detta gäller för så utesluts inte möjligheten att 
använda farosymboler för ytterligare EU-faroklasser.
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Ändringsförslag 93
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Märkningen skall innehålla relevanta 
faroangivelser som beskriver den typ av 
fara som orsakas av ett farligt ämne eller 
en farlig blandning, och där i 
förekommande fall även graden av fara 
anges.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett ämne eller en blandning 
klassificerats i enlighet med del 5 i bilaga I 
gäller följande:

Om ett ämne eller en blandning 
klassificerats i enlighet med del 5 i bilaga I 
skall märkningsuppgifterna placeras i 
fältet för kompletterande information enligt 
artikel 27.

(a) Märkningen skall inte innehålla 
någon farosymbol.
(b) Signalorden, faroangivelserna och 
skyddsangivelserna skall placeras i fältet 
för kompletterande information enligt 
artikel 27.

Or. en
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Motivering

Farosymboler bör också kunna användas vid märkning av ämnen eller blandningar som 
klassificerats i enlighet med del 5 i bilaga I.

Ändringsförslag 95
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett ämne eller en blandning 
klassificerats i enlighet med del 5 i bilaga I 
gäller följande:

Om ett ämne eller en blandning 
klassificerats i enlighet med del 5 i bilaga I 
skall märkningsuppgifterna placeras i 
fältet för kompletterande information enligt 
artikel 27.

(a) Märkningen skall inte innehålla 
någon farosymbol.
(b) Signalorden, faroangivelserna och 
skyddsangivelserna skall placeras i fältet 
för kompletterande information enligt 
artikel 27.

Or. en

Motivering

Farosymboler bör också kunna användas vid märkning av ämnen eller blandningar som 
klassificerats i enlighet med del 5 i bilaga I.

Ändringsförslag 96
Jens Holm

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett ämne eller en blandning 
klassificerats i enlighet med del 5 i bilaga I 
gäller följande:

Om ett ämne eller en blandning 
klassificerats i enlighet med del 5 i bilaga I 
skall märkningsuppgifterna placeras i 
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fältet för kompletterande information enligt 
artikel 27.

(a) Märkningen skall inte innehålla 
någon farosymbol.
(b) Signalorden, faroangivelserna och 
skyddsangivelserna skall placeras i fältet 
för kompletterande information enligt 
artikel 27.

Or. en

Ändringsförslag 97
Anne Ferreira

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 23 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Signalorden, faroangivelserna och 
skyddsangivelserna skall placeras i fältet 
för kompletterande information enligt 
artikel 27.

b) Märkningsuppgifterna skall placeras på 
etiketten, i fältet för kompletterande 
information enligt artikel 27.

Or. fr
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Motivering

En konsekvent ny europeisk kemikaliepolitik kräver att nivån av hänsynstagande till ämnen 
med särskilt farliga egenskaper i dessa förordningar är inbördes förenlig. Med tanke på detta 
blir det tack vare att det införs bestämmelser om obligatorisk märkning också möjligt att:

a) ge EU en effektivare riskminskningsstrategi med hänsyn till PBT och vPvB.

b) trygga enhetlig och tillräckligt omfattande information om vilken risknivå dessa ämnen 
med särskilt farliga egenskaper för med sig och

c) göra systemet för märkning och klassificering av kemikalier mera trovärdigt.

Ändringsförslag 119
Holger Krahmer

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 33 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel skall inte påverka 
tillämpningen av direktiv 91/414/EEG och 
direktiv 98/8/EG.

Denna artikel skall inte påverka 
tillämpningen av artikel 4 i förordningen 
och av direktiv 91/414/EEG och 
direktiv 98/8/EG.

Or. fr

Motivering

En av huvudprinciperna för denna lagstiftning är att harmonisera märkning och 
klassificering av kemiska ämnen och blandningar, till undvikande av alla snedvridningar av 
den inre marknaden. Att tillverkaren sköter klassificeringen, vilket föreskrivs i artikel 4 i 
förordningen, är en av de grundläggande principer som avser att garantera en harmoniserad 
klassificering inom hela Europeiska unionen. Denna princip bör därför undantagslöst 
tillämpas på varje ämne eller blandning som omfattas av tillämpningsområdet för denna 
förordning.
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Ändringsförslag 98
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om leverantören av ett ämne eller en 
blandning kan visa att uppgiften på 
märkningen om ett ämnes kemiska 
identitet kan skada konfidentiell 
företagsinformation, i synnerhet företagets 
immateriella rättigheter, får vederbörande 
lämna in en ansökan till 
kemikaliemyndigheten om att få använda 
en produktbeteckning för ämnet eller 
blandningen i form av antingen ett namn 
som anger de viktigaste funktionella 
kemiska grupperna eller ett trivialnamn.

1. Om leverantören av ett icke-farligt ämne 
eller en icke-farlig blandning kan visa att 
uppgiften på märkningen om dess kemiska 
identitet kan skada konfidentiell 
företagsinformation, i synnerhet företagets 
immateriella rättigheter, får vederbörande 
lämna in en ansökan till 
kemikaliemyndigheten om att få använda 
en produktbeteckning för ämnet eller 
blandningen i form av antingen ett namn 
som anger de viktigaste funktionella 
kemiska grupperna eller ett trivialnamn.

Or. en

Motivering

Man bör inte släppa efter på märkningskraven på farliga ämnen. Riskerna för konfidentiell 
företagsinformation kan åberopas som grund för undantag endast för icke-farliga ämnen.

Ändringsförslag 99
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla för ämnen som 
påvisats uppfylla kriterierna i artikel 57 i 
förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. en
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Motivering

Man bör inte kunna åberopa sig på att det handlar om konfidentiell företagsinformation för 
att med stöd av detta hemlighålla namnet på något mycket farligt ämne, till exempel av 
carcinogent, könscellsmutagent eller reproduktionstoxiskt slag.

Ändringsförslag 100
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kemikaliemyndigheten får begära 
ytterligare information från den sökande 
om det behövs för att kunna fatta beslut. 
Kemikaliemyndigheten skall meddela den 
sökande sitt beslut inom sex veckor från 
det att begäran eller ytterligare begärd 
information mottagits. Om 
kemikaliemyndigheten inte fattar något 
beslut inom den angivna tiden anses det 
vara tillåtet att använda det namn som 
anges i begäran.

3. Kemikaliemyndigheten får begära 
ytterligare information från den sökande 
om det behövs för att kunna fatta beslut. 
Kemikaliemyndigheten skall meddela den 
sökande sitt beslut inom sex veckor från 
det att begäran eller ytterligare begärd 
information mottagits.

Or. en

Motivering

Det spelrum som kommissionen medger bör inte gå ut över medborgarnas hälsa.

Ändringsförslag 101
Johannes Blokland

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om kemikaliemyndigheten avslår 
begäran ska den underrätta tillverkaren 
eller importören senast fyra veckor innan 
informationen är avsedd att 



PE402.685v01-00 40/90 AM\710142SV.doc

SV

offentliggöras. Beslut om avslag får 
överklagas i enlighet med artiklarna 92 
och 93 i förordning (EG) nr 1907/2006. 
Överklagande ska ha uppskjutande 
verkan och uppgifterna ska inte 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

För att tillverkare och importörer ska få rätt att överklaga.

Ändringsförslag 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om kemikaliemyndigheten avslår 
begäran ska den underrätta tillverkaren 
eller importören senast fyra veckor innan 
informationen är avsedd att 
offentliggöras. Beslut om avslag får 
överklagas i enlighet med artiklarna 92 
och 93 i förordning (EG) nr 1907/2006. 
Överklagande ska ha uppskjutande 
verkan och uppgifterna ska inte 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

Rätt att överklaga, skydd för konfidentiell företagsinformation.
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Ändringsförslag 103
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantören får ange ytterligare 
information i fältet för kompletterande 
information utöver den som avses i punkt 1 
och 2, förutsatt att denna information inte 
gör det svårare att identifiera de 
märkningsuppgifter som avses i 
artikel 17.1 a–g och att den ger ytterligare 
detaljer och inte motsäger eller skapar 
något tvivel om giltigheten av den 
information som anges genom dessa 
märkningsuppgifter.

3. Leverantören får ange ytterligare 
information i fältet för kompletterande 
information utöver den som avses i punkt 1 
och 2, förutsatt att denna information inte 
gör det svårare att identifiera de 
märkningsuppgifter som avses i 
artikel 17.1 a–g och att den ger ytterligare 
detaljer och inte motsäger eller skapar 
något tvivel om giltigheten av den 
information som anges genom dessa 
märkningsuppgifter. Allt lämnande av 
vilseledande uppgifter i informationen 
eller den ytterligare informationen, med 
oriktiga påståenden om effekterna på 
hälsan och miljön, ska vara förbjudet.

Or. en

Motivering

All oriktig eller ytterligare vilseledande information bör förebyggas.

Ändringsförslag 104
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ämnet eller blandningen säljs till 
allmänheten skall det vid behov finnas en 
skyddsangivelse som handlar om avfall.

2. Om ämnet eller blandningen säljs till 
allmänheten skall det finnas en 
skyddsangivelse som handlar om avfall.

Or. en
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Motivering

Här är det inte frågan om huruvida det behövs en skyddsangivelse eller inte, utan en sådan 
bör finnas där i vilket fall som helst. 

Ändringsförslag 105
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För förpackningar som innehåller 
mindre än 125 ml behöver märkningen 
inte innehålla några faro- eller 
skyddsangivelser om ämnet eller 
blandningen klassificerats som

utgår

(a) brandfarlig gas kategori 2,
(b) brandfarlig vätska kategori 2 eller 3,
(c) brandfarligt fast ämne kategori 1 eller 
2,
(d) ämnen som vid kontakt med vatten 
utvecklar brandfarliga gaser kategori 2 
eller 3,
(e) oxiderande vätska kategori 2 eller 3,
(f) oxiderande fast ämne kategori 2 eller 
3,
(g) akut toxiskt kategori 4, om ämnet eller 
blandningen inte tillhandahålls till 
allmänheten,
(h) irriterande på huden kategori 2,
(i) irriterande på ögonen kategori 2,
(j) akut akvatisk toxicitet, kategori 1,
(k) kronisk akvatisk toxicitet, kategori 1–
4.

Or. en
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Motivering

Om bestämmelsen om faroangivelser och skyddsangivelser kan tillämpas på förpackningar 
som innehåller 125 ml eller mindre av ämnen eller blandningar som klassificerats i kategori 
1, då bör detta också gälla för ämnen och blandningar som klassificerats i lägre kategorier. 

Ändringsförslag 106
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För förpackningar som innehåller 
mindre än 125 ml behöver märkningen inte 
innehålla några faro- eller 
skyddsangivelser om ämnet eller 
blandningen klassificerats som

1. För förpackningar som innehåller 
mindre än 100 ml behöver märkningen inte 
innehålla några faro- eller 
skyddsangivelser om ämnet eller 
blandningen klassificerats som

a) brandfarlig gas kategori 2, a) brandfarlig gas kategori 2,
b) brandfarlig vätska kategori 2 eller 3, b) brandfarlig vätska kategori 2 eller 3,

c) brandfarligt fast ämne kategori 1 eller 2, c) brandfarligt fast ämne kategori 1,
d) ämnen som vid kontakt med vatten 
utvecklar brandfarliga gaser kategori 2 
eller 3,

d) ämnen som vid kontakt med vatten 
utvecklar brandfarliga gaser kategori 2 
eller 3,

e) oxiderande vätska kategori 2 eller 3, e) oxiderande vätska kategori 2 eller 3,
f) oxiderande fast ämne kategori 2 eller 3, f) oxiderande fast ämne kategori 2 eller 3,

g) akut toxiskt kategori 4, om ämnet eller 
blandningen inte tillhandahålls till 
allmänheten,

g) akut toxiskt kategori 4, om ämnet eller 
blandningen inte tillhandahålls till 
allmänheten,

h) irriterande på huden kategori 2, h) irriterande på huden kategori 2,

i) irriterande på ögonen kategori 2, i) irriterande på ögonen kategori 2,

j) akut akvatisk toxicitet, kategori 1,
k) kronisk akvatisk toxicitet, kategori 1–4. k) kronisk akvatisk toxicitet, kategori 1–4.

Or. en

Motivering

Av omsorg om skyddet av människors hälsa och miljön bör gränsen sänkas till 100 ml. 
Kemikalier av typ brandfarligt fast ämne kategori 1 kan leda till olyckor och kemikalier av typ 
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akut akvatisk toxicitet kategori 1 innebär en stor risk för miljön och därför bör det inte göras 
några undantag för dessa kategorier.

Ändringsförslag 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Det finns inga farosymboler för kronisk akvatisk toxicitet, kategori 3 eller kategori 4, och om 
det inte finns någon faroangivelse på förpackningen kommer användarna inte att känna till 
att just denna risk är för handen. Ändringsförslaget återspeglar gängse praxis i direktivet om 
farliga beredningar (preparat) i fråga om blandningar som klassificerats som R10 eller 
R52/53, alltså klassificeringar för vilka det inte finns någon farosymbol.

Ändringsförslag 108
Johannes Blokland

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

Det finns inga farosymboler för kronisk akvatisk toxicitet, kategori 3 eller kategori 4, och om 
det inte finns någon faroangivelse på förpackningen kommer användarna inte att känna till 
att just denna risk är för handen. Ändringsförslaget återspeglar gängse praxis i direktivet om 
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farliga beredningar (preparat) i fråga om blandningar som klassificerats som R10 eller 
R52/53, alltså klassificeringar för vilka det inte finns någon farosymbol. Anknutet till ett 
annat ändringsförslag från samma ledamot, vilket hänför sig till samma punkt.

Ändringsförslag 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det finns inga farosymboler för kronisk akvatisk toxicitet, kategori 3 eller kategori 4, och om 
det inte finns någon faroangivelse på förpackningen kommer användarna inte att känna till 
att just denna risk är för handen. Ändringsförslaget återspeglar gängse praxis i direktivet om 
farliga beredningar (preparat) i fråga om blandningar som klassificerats som R10 eller 
R52/53, alltså klassificeringar för vilka det inte finns någon farosymbol.

Ändringsförslag 110
Johannes Blokland

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det finns inga farosymboler för kronisk akvatisk toxicitet, kategori 3 eller kategori 4, och om 
det inte finns någon faroangivelse på förpackningen kommer användarna inte att känna till 
att just denna risk är för handen. Ändringsförslaget återspeglar gängse praxis i direktivet om 
farliga beredningar (preparat) i fråga om blandningar som klassificerats som R10 eller 
R52/53, alltså klassificeringar för vilka det inte finns någon farosymbol.

Ändringsförslag 111
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om förpackningen antingen är för liten 
eller på annat sätt olämplig för att fästa 
märkningen, villkoren för att använda 
märkningsuppgifterna.

(a) Om förpackningen antingen är för liten 
eller på annat sätt olämplig för att fästa 
märkningen, villkoren för att använda 
märkningsuppgifterna, på ett särskilt blad 
som åtföljer förpackningen.

Or. en

Motivering

Ett klarläggande av att märkningsuppgifterna bör anbringas på ett särskilt blad om de inte 
ryms med på själva etiketten eller av annat skäl inte kan placeras där.

Ändringsförslag 112
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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b) Om förpackningen innehåller annan 
mängd än 125 ml som inte medför någon 
risk för arbetstagare, människors hälsa 
eller för miljön, mängderna och de 
relevanta undantagen från 
märkningskraven för ämnen och 
blandningar som klassificerats som

utgår

i) brandfarliga gaser,
ii) oxiderande gaser,
iii) brandfarliga vätskor,
iv) brandfarliga fasta ämnen,
v) ämnen som vid kontakt med vatten 
utvecklar brandfarliga gaser,
vi) oxiderande vätskor,
vii) oxiderande fasta ämnen,
viii) akut toxiskt kategori 4,
ix) irriterande på huden kategori 2,
x) irriterande på ögonen kategori 2,
xi) farliga för miljön.

Or. en

Motivering

Märkningen bör hänföra sig till de inneboende egenskaperna hos ett ämne eller en blandning 
och inte göras utgående från riskerna. Likaså bör märkning göras, oavsett vilka mängder 
förpackningen innehåller. 

Ändringsförslag 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På begäran av kommissionen skall 
kemikaliemyndigheten utarbeta utkast till 
undantag från märkningskraven i artiklarna 
17 och 34, och lämna dessa till 

2. På begäran av kommissionen skall 
kemikaliemyndigheten utarbeta utkast till 
undantag från märkningskraven i artiklarna 
17 och 34, och lämna dessa till 
kommissionen, om förpackningen 
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kommissionen, enligt följande: innehåller annan mängd än 125 ml som 
inte medför någon risk för arbetstagare, 
människors hälsa eller för miljön, 
mängderna och de relevanta undantagen 
från märkningskraven för ämnen och 
blandningar som klassificerats som

(a) Om förpackningen antingen är för 
liten eller på annat sätt olämplig för att 
fästa märkningen, villkoren för att 
använda märkningsuppgifterna.
b) Om förpackningen innehåller annan 
mängd än 125 ml som inte medför någon 
risk för arbetstagare, människors hälsa eller 
för miljön, mängderna och de relevanta
undantagen från märkningskraven för 
ämnen och blandningar som klassificerats 
som
i) brandfarliga gaser, i) brandfarliga gaser,

ii) oxiderande gaser, ii) oxiderande gaser,
iii) brandfarliga vätskor, iii) brandfarliga vätskor,

iv) brandfarliga fasta ämnen, iv) brandfarliga fasta ämnen,
v) ämnen som vid kontakt med vatten 
utvecklar brandfarliga gaser,

v) ämnen som vid kontakt med vatten 
utvecklar brandfarliga gaser,

vi) oxiderande vätskor, vi) oxiderande vätskor,

vii) oxiderande fasta ämnen, vii) oxiderande fasta ämnen,
viii) akut toxiskt kategori 4, viii) akut toxiskt kategori 4,

ix) irriterande på huden kategori 2, ix) irriterande på huden kategori 2,
x) irriterande på ögonen kategori 2, x) irriterande på ögonen kategori 2,

xi) farliga för miljön. xi) farliga för miljön.

2a. Om förpackningen har svårhanterlig 
form eller är så liten att det är tekniskt 
omöjligt att fästa en etikett på den ska 
märkningsuppgifterna om faror 
tillhandahållas på annat sätt, exempelvis i 
form av lappar som fästs på 
förpackningen. Om det är praktiskt 
möjligt ska fullständiga 
märkningsuppgifter om faror finnas 
åtminstone i samband med ett av 
förpackningsskikten. 
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Or. en

Motivering

Den föreslagna gemenskapsförordningen om GHS för med sig flera märkningsuppgifter än 
vad fallet är i dag. Det kan därför bli omöjligt att uppfylla kraven i artikel 34 om en 
förpackning antingen är för liten eller på annat sätt olämplig för att den märkning som krävs 
ska kunna anbringas på den. Kommissionen har erkänt den här frågans betydelse men tagit 
upp den endast i form av ett eventuellt framtida krav. Den föreslagna texten överensstämmer 
med det textutkast som för närvarande är uppe till översyn i FN:s underutskott för sakkunniga 
om GHS som arbetar med märkningen av små förpackningar.

Ändringsförslag 114
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 31– punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om förpackningen innehåller annan 
mängd än 125 ml som inte medför någon 
risk för arbetstagare, människors hälsa eller 
för miljön, mängderna och de relevanta 
undantagen från märkningskraven för 
ämnen och blandningar som klassificerats 
som

(b) Om förpackningen innehåller annan 
mängd än 100 ml som inte medför någon 
risk för arbetstagare, människors hälsa eller 
för miljön, mängderna och de relevanta 
undantagen från märkningskraven för 
ämnen och blandningar som klassificerats 
som

Or. en

Motivering

Av omsorg om skyddet av människors hälsa och miljön bör gränsen sänkas till 100 ml.

Ändringsförslag 115
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förpackningar avsedda för allmänheten där Förpackningar avsedda för allmänheten där 
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det är fysiskt omöjligt att fästa en etikett i 
enlighet med artikel 34 skall undantas från 
märkningskravet, förutsatt att sådana 
förpackningar åtföljs av exakta och tydliga 
bruksanvisningar, samt i tillämpliga fall
anvisningar för hur den skall bortskaffas 
och förutsatt att den innehåller ämnen 
eller blandningar som klassificerats i 
någon av följande faroklasser och 
farokategorier i bilaga I:

det är fysiskt omöjligt att fästa en etikett i 
enlighet med artikel 34 skall undantas från 
märkningskravet, förutsatt att sådana 
förpackningar åtföljs av ett särskilt 
datablad med märkningsuppgifterna,
exakta och tydliga bruksanvisningar, samt 
anvisningar för hur den skall bortskaffas.

a) Akut toxicitet, kategori 1, 2 eller 3 
(avsnitt 3.1).
b) Frätande på huden, kategori 1 
(avsnitt 3.2).
c) Specifik organtoxicitet (STOT) –
enstaka exponering, kategori 1 
(avsnitt 3.8).
d) Specifik organtoxicitet (STOT) –
upprepad exponering, kategori 1 
(avsnitt 3.9).

Or. en

Motivering

Om märkningsuppgifterna inte kan fästas på förpackningen bör de förses på ett särskilt 
datablad. Det är inte frågan om huruvida det behövs några anvisningar för bortskaffande 
eller inte – dessa anvisningar ska helt enkelt finns där. Man har svårt att förstå varför detta 
undantag skulle gälla för vissa faroklasser i kategori 1, men inte för andra faroklasser eller 
lägre kategorier.

Ändringsförslag 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förpackningar som innehåller ämnen 
och blandningar som är avsedda för 
allmänheten och som uppfyller 
kriterierna för faroklassen 2.16 ska 
undantas från skyldigheten att vara 
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märkta med uppgifter om denna fara, 
förutsatt att, om både en yttre och en inre 
förpackning används, den yttre 
förpackningen åsatts en farosymbol i 
enlighet med bestämmelserna om 
transport av farligt gods i förordning 
(EEG) nr 3922/91, direktiv 94/55/EG, 
direktiv 96/49/EG eller direktiv 
2002/59/EG.

Or. en

Motivering

Omnämnandet av frätskador på metall behöver inte tas med. – Faroklassen 2.16 är ett nytt 
krav som inte finns med i direktiven om farliga beredningar (preparat), utan bara i 
transportförordningarna. Detta är en egenskap som har relevans bara när det är fråga om 
transport och lagring av produkter i stor skala, alltså inte för den enskilde konsumenten. För 
denna faroklass finns det en farosymbol med bild av korrosion och det kan förvilla 
konsumenterna och få dem att tro att riskerna handlar om frätskador på huden och allvarliga 
ögonskador.

Ändringsförslag 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 32 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. För vissa blandningar som 
klassificerats som miljöfarliga för 
undantag från vissa bestämmelser om 
miljömärkning eller särskilda 
bestämmelser om miljömärkning 
fastställas i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 53, om det kan påvisas 
att följden skulle bli en minskad påverkan 
på miljön. Sådana undantag eller
särskilda bestämmelser finns definierade i 
del 2 i bilaga II.

Or. en
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Motivering

Stämmer överens med den nuvarande texten i artikel 10.3 i direktivet om farliga beredningar 
(preparat).

Ändringsförslag 118
Amalia Sartori

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 33 – styckena 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantören av ett ämne eller en 
blandning skall genast uppdatera 
märkningen om klassificeringen eller 
märkningen av ämnet eller blandningen 
ändras.

Leverantören av ett ämne eller en 
blandning skall vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppdatera märkningen om 
klassificeringen eller märkningen av ämnet 
eller blandningen ändras, utan dröjsmål 
och i varje fall senast tolv månader efter 
att klassificeringen ändrats.

Leverantören av en blandning som avses i 
artikel 24 skall genast uppdatera 
märkningen om klassificeringen eller 
märkningen av blandningen ändras.

Or. en

Motivering

Alla ändringar av klassificeringen av ämnen och blandningar bör leda till att märkningen 
uppdateras utan dröjsmål. Leverantören bör vidta åtgärder så snabbt som möjligt, men även i 
mindre brådskande fall (till exempel om tillverkarens postadress behöver uppdateras) bör 
detta göras inom en klart avgränsad tidsfrist. Av säkerhetsskäl bör märkningen uppdateras så 
fort som möjligt efter att sådana ändringar gjorts.
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Ändringsförslag 120
Amalia Sartori

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Märkning av tvätt- och rengöringsmedel

Märkningsreglerna i denna avdelning 
ska inte påverka tillämpningen av 
förordning (EG) nr 648/2004.

Or. en

Motivering

Har anknytning till skäl 41. Förordningen om tvätt- och rengöringsmedel innehåller 
märkningsregler enkom för sådana medel och dessa regler måste följas.

Ändringsförslag 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förpackningen skall vara utformad och 
konstruerad så att innehållet inte kan läcka 
ut, utom i fall då särskilda 
säkerhetsanordningar föreskrivs.

(a) Förpackningen skall vara utformad och 
konstruerad så att innehållet inte kan läcka 
ut vid normal hantering och användning, 
utom i fall då särskilda 
säkerhetsanordningar föreskrivs.

Or. en

Motivering

Av tydlighetsskäl.
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Ändringsförslag 122
Johannes Blokland

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förpackningen skall vara utformad och 
konstruerad så att innehållet inte kan läcka 
ut, utom i fall då särskilda 
säkerhetsanordningar föreskrivs.

(a) Förpackningen skall vara utformad och 
konstruerad så att innehållet inte kan läcka 
ut vid normal hantering och användning, 
utom i fall då särskilda 
säkerhetsanordningar föreskrivs.

Or. en

Motivering

Av omsorg om ökad tydlighet.

Ändringsförslag 123
Anne Laperrouze

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 37 – punkt 2 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
särskilda förpackningsregler gäller för 
blandningen, framför allt bestämmelserna 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 648/2004 av den 
31 mars 2004 om tvätt- och 
rengöringsmedel1.

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 särskilda 
förpackningsregler gäller för 
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blandningen, framför allt bestämmelserna 
i förordning (EG) nr 648/2004.

__________
1 EUT L 104, 8.4.2004, s. 1. Förordningen 
ändrad genom kommissionens förordning 
(EG) nr 907/2006 (EUT L 168, 21.6.2006, 
s. 5).

Or. fr

Motivering

Med hjälp av detta ändringsförslag kan vi undvika överlappningar med bestämmelserna i 
andra direktiv eller förordningar i gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 124
Anne Laperrouze

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 40 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållet i yttranden och beslut om 
harmoniserad klassificering och märkning i 
bilaga VI; tillgång till information

Innehållet i yttranden och beslut om 
harmoniserad klassificering och märkning i 
tredje delen i bilaga VI; tillgång till 
information

Or. fr

Motivering

I kommissionens förslag görs del 3 i bilaga VI tvingande. Det föreslås att det ska skapas en 
del 4 med klassificeringar och märkningar av farliga ämnen för vilka det redan gjorts en 
harmonisering på gemenskapsnivå med stöd av direktiv 67/548/EEG för andra farokategorier 
än de som angivits i artikel 38. Denna del 4 i bilaga VI ska anses som ett icke-tvingande 
referensverktyg som ska anlitas av myndigheterna och näringslivet.
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Ändringsförslag 125
Anne Laperrouze

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 40a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40a
Klassificering och märkning av farliga 
ämnen enligt direktiv 67/548/EEG med 

avseende på andra farokategorier än dem 
som definierats i artikel 38.1

De klassificeringar och märkningar som 
ingår i del 4 i bilaga VI kan tillämpas av 
leverantören.
Om en leverantör beslutar att inte 
tillämpa dessa klassificeringar och 
märkningar ska leverantören göra en ny 
bedömning av ämnet utgående från de 
kriterier som förtecknats i del 2–5 i 
bilaga I.

Or. fr

Motivering

I kommissionens förslag görs del 3 i bilaga VI tvingande. Det föreslås att det ska skapas en 
del 4 med klassificeringar och märkningar av farliga ämnen för vilka det redan gjorts en 
harmonisering på gemenskapsnivå med stöd av direktiv 67/548/EEG för andra farokategorier 
än de som angivits i artikel 38. Denna del 4 i bilaga VI ska anses som ett icke-tvingande 
referensverktyg som ska anlitas av myndigheterna och näringslivet.

Ändringsförslag 126
Amalia Sartori

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla tillverkare eller importörer eller 
grupper av tillverkare eller importörer 
(nedan kallade ”anmälare”) som släpper ut 

1. Alla tillverkare eller importörer eller 
grupper av tillverkare eller importörer 
(nedan kallade ”anmälare”) som, i 
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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:

mängder som uppgår till eller överskrider 
ett ton per år, släpper ut ett ämne på 
marknaden som måste registreras enligt 
artikel 6.1 i 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:

Or. en

Motivering

I artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 fastställs en skyldighet att registrera ämnen efter 
en gräns på ett ton. Mot bakgrund av bestämmelserna i Reach och de ingående bedömningar 
som legat till grund för detta gränsvärde bör samma gränsvärde gälla också för anmälningar 
till kemikaliemyndigheten av uppgifter av det slag som krävs enligt systemet GHS. 
Gränsvärdet på ett ton bör dock inte gälla ämnen och blandningar som klassificerats som 
farliga.

Ändringsförslag 127
Anne Laperrouze

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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 måste registreras enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006, eller, i 
mängder som överskrider ett ton per år, 
ett 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 
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kemikaliemyndigheten så att de kan föras 
in i det register som avses i artikel 43:

klassificeras som farlig, skall anmäla 
följande uppgifter till 
kemikaliemyndigheten så att de kan föras 
in i det register som avses i artikel 43:

Or. fr

Motivering

Skyldigheten att från och med den 1 december 2010 göra anmälan till kemikaliemyndigheten 
om detta klassificeringsregister bör inte gälla alla ämnen som omfattas av 
registreringsskyldighet och släpps ut på marknaden, utan bara de som klassificerats som 
farliga, även inom ramen för Reach. I de två sistnämnda fallen (ämnen som klassificerats som 
farliga som sådana eller i en blandning ...) bör det föreskrivas ett gränsvärde (1 ton per år). 
Avsaknad av ett gränsvärde vore ägnad att skapa rättsosäkerhet och att negativt påverka 
forskning och utveckling.

Ändringsförslag 128
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 41 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Fall där klassificeringen avviker från 
den klassificering som redan ingår i 
klassificerings- och märkningsregistret 
samt orsakerna till detta.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 16 får en leverantör klassificera ett ämne på annat sätt än den klassificering 
som redan är införd i klassificerings- och märkningsregistret, förutsatt att skälen till detta 
anges i anmälan till kemikaliemyndigheten enligt artikel 41. Av omsorg om konsekvensen bör 
detta komma fram också i artikel 41.
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Ändringsförslag 129
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifter i registret som motsvarar den 
information som avses i artikel 119.1 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 skall vara 
tillgänglig för allmänheten. 
Kemikaliemyndigheten skall i enlighet 
med artikel 29.1 i förordning (EG) 
nr 1907/2006 bevilja anmälare och 
registranter tillgång till andra uppgifter om 
varje ämne i registret som de själva lämnat 
uppgifter om. Den skall bevilja andra 
parter tillgång till sådan information i 
enlighet med artikel 118 i den 
förordningen.

Uppgifter i registret som motsvarar den 
information som avses i artikel 119.1 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 skall vara 
tillgänglig för allmänheten via Internet. 
Kemikaliemyndigheten skall i enlighet 
med artikel 29.1 i förordning (EG) 
nr 1907/2006 bevilja anmälare och 
registranter tillgång till andra uppgifter om
varje ämne i registret som de själva lämnat 
uppgifter om. Den skall bevilja andra 
parter tillgång till sådan information i 
enlighet med artikel 118 i den 
förordningen.

Or. en

Motivering

Lättaste sättet att göra information tillgänglig för allmänheten är att lägga ut den på Internet.

Ändringsförslag 130
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 43 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utöver den information som avses i 
punkt 1 skall kemikaliemyndigheten i 
förekommande fall för varje registerpost 
ange följande information:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 131
Anne Laperrouze

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. De uppgifter som avses i punkt 1 ska 
framläggas i det format som fastställts i 
bilaga VIIa1 och vara tillräckligt utförliga 
för hälso- och sjukvårdens behov för att 
förebyggande och botande åtgärder ska 
kunna vidtas, 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 användas uteslutande för medicinska 
ändamål av det slag som avses i punkt 1a 
och 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 databas som inrättats inom 
ramen för programmet EHLASS 
(gemenskapssystemet för information om 
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olyckor i hemmet och på fritiden) sända 
in uppgifter om antalet olyckor i 
anledning av vilka de utsedda organen 
fått ta emot medicinska förfrågningar om 
behandling och botande åtgärder samt om 
vilka blandningar som olyckorna inträffat 
med.
_____________
1De föreskrifter om information, vilka 
ingår som ett led i den helhet som 
EACCPT:s föreskrifter bildar, ska ligga 
till grund för bilaga VIIa.

Or. fr

Motivering

Europeiska sammanslutningen av giftinformationscentraler och övervakning av gifter har 
offentliggjort föreskrifter om information vilka ska ligga till grund för en ny bilaga VIIa. Den 
databas över olyckor vilken inrättats av GD Hälsa kommer att skapa möjligheter för 
redovisning för de uppgifter som inkommit till de utsedda organen och handlar om 
blandningar och olyckor med dessa.

Ändringsförslag 132
Anne Laperrouze

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 45 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Informationsskyldigheten i punkt 1 
ska dock inte gälla för metaller i massiv 
form, legeringar, blandningar som 
innehåller polymerer och blandningar 
som innehåller elastomerer, även om de 
klassificerats enligt kriterierna i bilaga I, 
såvida de inte innebär en akut fara för 
toxicitet för folkhälsan och är avsedda att 
användas av fackmän inom industriell 
verksamhet.

Or. fr
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Motivering

I gällande lagstiftning (1999/45/EG) och vissa föreskrifter i förslaget till förordning erkänns 
det att ämnena i blandningar som uppträder i fast form och är olösliga i vatten, såsom 
legeringar, blandningar som innehåller polymerer och beredningar som innehåller 
elastomerer är inneslutna i modermaterialet och inte utan svårighet kan komma ut i den 
biologiska miljön. Därför måste man se till att det råder en viss konsekvens mellan kraven i 
punkt 1 och föreskrifterna om särskilda blandningar i punkt 1.3.4 i bilaga I.

Ändringsförslag 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 45 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast den 1 december 2010 ska 
kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om harmonisering av 
den information som avses i punkt 1.

Or. nl

Motivering

Av en aktuell undersökning framgår det att denna bestämmelse genomförs olika i olika 
medlemsstater. Detta ändringsförslag ger en motivering till en långtgående harmonisering av 
sätten att reagera i nödsituationer inom EU. Dessutom har förordningen som syfte att 
garantera den fria rörligheten för kemiska ämnen och blandningar.

Ändringsförslag 134
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En leverantör av ett ämne eller en 
blandning skall sammanställa och hålla 
tillgänglig all den information som behövs 
för klassificering och märkning enligt 
denna förordning under minst tio år efter 
det att denne senast levererade ämnet eller 

1. En leverantör av ett ämne eller en 
blandning skall sammanställa och hålla 
tillgänglig all den information som behövs 
för klassificering och märkning enligt 
denna förordning under minst femtio år
efter det att denne senast levererade ämnet 
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blandningen. eller blandningen.

Or. en

Motivering

I gamla lager i Östeuropa hittar man ofta kemikalier som är 20–30 år gamla. Det är också 
lätt att lagra all den information som behövs på datorers hårdskivor under flera tiotals år.

Ändringsförslag 135
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En leverantör av ett ämne eller en 
blandning skall sammanställa och hålla 
tillgänglig all den information som behövs 
för klassificering och märkning enligt 
denna förordning under minst tio år efter 
det att denne senast levererade ämnet eller 
blandningen.

1. En leverantör av ett ämne eller en 
blandning skall sammanställa och hålla 
tillgänglig all den information som behövs 
för klassificering och märkning enligt 
denna förordning under minst trettio år
efter det att denne senast levererade ämnet 
eller blandningen.

Or. en

Motivering

Toxikologin är en dynamisk vetenskap. Och kemikalielagstiftningen utvecklas hela tiden. Ett 
bra lager av uppgifter behövs därför, för att ge en fast grundval både för vetenskap och 
lagstiftning.

Ändringsförslag 136
Anne Laperrouze

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 52 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en leverantör motsätter sig ett beslut 
med stöd av vilket en medlemsstat ansett 
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att ett ämne eller en blandning inte 
uppfyller bestämmelserna i denna 
förordning ska medlemsstaten omedelbart 
underrätta kommissionen, myndigheten 
och övriga medlemsstater och ange 
motiveringarna för sitt beslut.

Or. fr

Motivering

Man bör förbereda sig på att det kan uppstå meningsskiljaktigheter mellan en leverantör och 
en medlemsstat om hur bestämmelserna i förordningen ska tolkas och då behövs det ett 
förfarande som ser till att vi får en harmoniserad klassificering, också om rättstvister skulle 
uppstå.

Ändringsförslag 137
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen skall inom 60 dagar efter 
det att den tagit emot informationen från 
medlemsstaten i enlighet med de
föreskrivande förfarandet i artikel 54.2
antingen godkänna den tillfälliga åtgärden 
för en tidsperiod som anges i beslutet, eller 
kräva att medlemsstaten upphäver den.

2. Kommissionen skall inom 60 dagar efter 
det att den tagit emot informationen från 
medlemsstaten i enlighet med det
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 54.3 antingen godkänna den 
tillfälliga åtgärden för en tidsperiod som 
anges i beslutet, eller kräva att 
medlemsstaten upphäver den

Or. en

Motivering

Skyddsklausuler bör utfärdas med stöd av det föreskrivande förfarandet med kontroll. 
Eftersom EU är ett frihandelsområde kan farliga produkter dyka upp i alla medlemsstater och 
därför bör Europaparlamentet få medverka vid allt beslutsfattande.
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Ändringsförslag 138
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får justera och anpassa 
artiklarna 12, 14, 23, 27–32 och 37.2 andra 
och tredje stycket samt bilagorna I–VII till 
den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, 
som syftar till att ändra icke-väsentliga 
delar av denna förordning, skall antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 54.3. Om det 
finns tvingande, brådskande skäl får 
kommissionen använda det skyndsamma 
förfarande som avses i artikel 54.4.

Kommissionen får justera och anpassa 
artiklarna 12, 14, 23, 27–30 och 37.2 andra 
och tredje stycket samt bilagorna I–VII till 
den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, 
som syftar till att ändra icke-väsentliga 
delar av denna förordning, skall antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 54.3. Om det 
finns tvingande, brådskande skäl får 
kommissionen använda det skyndsamma 
förfarande som avses i artikel 54.4.

Or. en

Motivering

Beslut om undantag från märkningskraven bör fattas enligt medbeslutandeförfarandet och 
inte enligt kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 139
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 53 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vid behov anpassa 
bilagorna I–VII för att få med faroklassen 
långlivat, bioackumulerande och toxiskt 
samt faroklassen mycket långlivat och 
mycket bioackumulerande och akut 
toxiskt kategori 5 senast den ...*. De 
åtgärder som avser ändra icke-väsentliga 
delar av denna förordning ska antas 
enligt det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 54.3.
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________________

* Tolv månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Tillägg av nya faroklasser eller farokategorier måste komma till synes i alla relevanta 
bilagor. Detta bör göras i kommittéförfarande inom tolv månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Ändringsförslag 140
Gyula Hegyi

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 53 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den ...* ska kommissionen lägga 
fram ett förslag för hur ämnen av typ 
PBT, vPvB eller akut toxiskt kategori 5 
ska tas med i förordningen, tillsammans 
med detaljerade kriterier för klassificering 
av hormonstörande ämnen.
________

* Fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Det är av grundläggande betydelse för konsumenterna att ämnen märks med beteckningar 
såsom långlivade och bioackumulerande, toxiska och hormonstörande när uppgifter om detta 
finns att tillgå. Kommissionen bör lägga fram ett förslag om att dessa ämnen ska tas med och 
likaså kriterier för klassificering av hormonstörande ämnen.
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Ändringsförslag 141
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till och med den 1 december 2010 
skall ämnen klassificeras, märkas och 
förpackas i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.

1. Fram till och med den 1 december 2010 
skall ämnen klassificeras, märkas och 
förpackas i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.

Fram till och med den 1 juni 2015 skall 
blandningar klassificeras, märkas och 
förpackas i enlighet med 
direktiv 1999/45/EG.

Fram till och med den 1 december 2013
skall blandningar klassificeras, märkas och 
förpackas i enlighet med 
direktiv 1999/45/EG.

2. Genom avvikelse från artikel 60 och 
punkt 1 i den här artikeln får ämnen och 
blandningar som klassificerats i enlighet 
med punkt 1 klassificeras och märkas i 
enlighet med denna förordning före den 
1 december 2010 respektive 1 juni 2015. I 
så fall skall märkningsbestämmelserna i 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
inte tillämpas.

2. Genom avvikelse från artikel 60 och 
punkt 1 i den här artikeln får ämnen och 
blandningar som klassificerats i enlighet 
med punkt 1 klassificeras och märkas i 
enlighet med denna förordning före den 
1 december 2010 respektive 1 december 
2013. I så fall skall 
märkningsbestämmelserna i direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG inte 
tillämpas.

3. Från och med den 1 december 2010 till 
den 1 juni 2015 skall ämnen klassificeras i 
enlighet med både direktiv 67/548/EEG 
och denna förordning. De skall märkas och 
förpackas i enlighet med denna förordning.

3. Från och med den 1 december 2010 till 
den 1 december 2013 skall ämnen 
klassificeras i enlighet med både 
direktiv 67/548/EEG och denna förordning. 
De skall märkas och förpackas i enlighet 
med denna förordning.

4. Ämnen och blandningar som har 
klassificerats och släppts ut på marknaden 
före den 1 december 2010 respektive den 
1 juni 2015 behöver inte märkas och 
förpackas i enlighet med denna förordning.

4. Ämnen och blandningar som har 
klassificerats och släppts ut på marknaden 
före den 1 december 2010 respektive den 
1 december 2013 behöver inte märkas och 
förpackas i enlighet med denna förordning.

Or. en

Motivering

Det finns ingen orsak att bevilja 4,5 år för klassificeringen av blandningar efter 
klassificeringen av ämnen. Kommissionen övervägde någonting mellan fyra och fem år och 
valde slutligen medeltalet. Men medlemsstaterna har brukat anse att det skulle räcka med tre 



PE402.685v01-00 68/90 AM\710142SV.doc

SV

år. Därför föreslås det nu att övergångsperioden för klassificering av blandningar ska 
minskas till tre år efter klassificeringen av ämnen.

Ändringsförslag 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 58, punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 1 december 2010 ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
hur ändamålsenlig förordningen är, med 
hänsyn till artikel 45.1–3 samt vid behov, i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 54.3, lägga fram ändringsförslag i 
syfte att åstadkomma en mera 
långtgående harmonisering.

Or. nl

Motivering

Av en aktuell undersökning framgår det att denna bestämmelse genomförs olika i olika 
medlemsstater. Detta ändringsförslag ger en motivering till en långtgående harmonisering av 
sätten att reagera i nödsituationer inom EU. Dessutom har förordningen som syfte att 
garantera den fria rörligheten för kemiska ämnen och blandningar.

Ändringsförslag 143
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 60 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdelningarna II, III och IV skall tillämpas 
från och med den 1 december 2010 för 
ämnen och från och med den 1 juni 2015
för blandningar.

Avdelningarna II, III och IV skall tillämpas 
från och med den 1 december 2010 för 
ämnen och från och med den 
1 december 2013 för blandningar.
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Or. en

(Anknutet till samme ledamots ändringsförslag till artikel 58)

Motivering

Det finns ingen orsak att bevilja 4,5 år för klassificeringen av blandningar efter 
klassificeringen av ämnen. Kommissionen övervägde någonting mellan fyra och fem år och 
valde slutligen medeltalet. Men medlemsstaterna har brukat anse att det skulle räcka med tre 
år. Därför föreslås det nu att övergångsperioden för klassificering av blandningar ska 
minskas till tre år efter klassificeringen av ämnen.

Ändringsförslag 144
Jens Holm

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 3.1. – punkt 3.1.2.1. – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den ...* anpassa 
denna part av bilagan i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 53 för att ta 
med akut toxicitet kategori 5.
____________
* Sex månader efter denna förordnings
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Barn behöver inte få i sig mer än en liten mängd av de ämnen som hänförts till kategori 5 för 
att utveckla symtom på giftverkan. Om denna kategori inte togs med i förordningen skulle den 
direkta följden bli att tiotusentals blandningar inte fick någon märkning för toxicitet. 
Kategori 5 finns med i GHS och det skulle innebära att konsumenterna inom EU fick mindre 
information än konsumenterna i andra länder, där GHS kommer att tillämpas. Att kategori 5 
togs med i förordningen vore också ägnat att underlätta handeln med dessa länder, något 
som är ett grundläggande mål för GHS.
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Ändringsförslag 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 3.1. – punkt 3.1.2.1. och tabell 3.1.1. – raderna 1 och 2

Kommissionens förslag

3.1.2.1. Ämnen kan placeras i en av fyra kategorier på grundval av akut toxicitet genom 
tillförsel oralt, dermalt eller via inhalation i enlighet med kriterierna i tabell 3.1.1 nedan. Akut 
toxicitet uttrycks som (ungefärliga) LD50-värden (oral, dermal) eller LC50-värden (inhalation) 
eller som uppskattad akut toxicitet (ATE - acute toxicity estimate). Förklarande anmärkningar 
ges efter tabell 3.1.1 nedan.

Tabell 3.1.1.
Kategorier för akut toxicitet samt

uppskattad akut toxicitet (ATE) för respektive kategori

Exponeringsväg Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Oral (mg/kg
kroppsvikt)
Se anm. a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE 
< 2000

Ändringsförslag

Ämnen kan placeras i en av fem kategorier på grundval av akut toxicitet genom tillförsel oralt 
och i en av fyra kategorier på grundval av akut toxicitet genom tillförsel dermalt eller via 
inhalation i enlighet med kriterierna i tabell 3.1.1 nedan. Akut toxicitet uttrycks som 
(ungefärliga) LD50-värden (oral, dermal) eller LC50-värden (inhalation) eller som uppskattad 
akut toxicitet (ATE - acute toxicity estimate). Förklarande anmärkningar ges efter tabell 3.1.1 
nedan.

Tabell 3.1.1.
Kategorier för akut toxicitet samt

uppskattad akut toxicitet (ATE) för respektive kategori

Exponeringsväg Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5

Oral (mg/kg
kroppsvikt)
Se anm. a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

2000 < ATE 
< 5000

Se anm. (ca)
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Anmärkningar till tabell 3.1.1:
(ca) Kriterierna för kategori 5 är avsedda att möjliggöra identifiering av ämnen med 

relativt låg akut toxicitet, vilka dock under vissa omständigheter kan innebära en fara 
för utsatta befolkningsgrupper. Dessa ämnen förväntas ha ett oralt LD50-värde på 
omkring 2 000 mg – 5 000 mg/kg kroppsvikt. De specifika kriterierna för kategori 5 är 
följande:

(i) Ämnet hänförs till denna kategori om tillförlitliga uppgifter redan antyder att 
LD50-värdet faller inom värdena för kategori 5 eller andra djurförsök eller 
toxiska effekter på människan antyder en akut fara för människors hälsa.

(ii) Ämnet hänförs till denna kategori med hjälp av extrapolation, uppskattning 
eller mätning av data, om det inte är befogat att hänföra det till någon högre 
farokategori, och: 

- det finns tillförlitliga uppgifter med antydan om betydande toxiska effekter 
på människan, eller

- dödlighet iakttagits vid testning upp till värdena för kategori 4 vid tillförsel 
oralt, dermalt eller via inhalation, eller

- expertbedömning bekräftar betydande kliniska tecken på toxicitet vid testning 
upp till värdena för kategori 4, med undantag för diarré, hårresning eller
ovårdat yttre, eller

- expertbedömning bekräftar tillförlitliga uppgifter från andra djurförsök med 
antydan om att ämnet kan ha betydande akuta effekter.

Av erkänsla för att djurens välbefinnande måste skyddas avråds det från djurförsök i 
kategori 5; djurförsök bör övervägas endast när det finns starka skäl som talar för att 
resultaten av dem kunde få direkt relevans för skyddet av människors hälsa.

Or. en

Motivering

Barn behöver inte få i sig mer än en liten mängd av de ämnen som hänförts till kategori 5 för 
att utveckla symtom på giftverkan. Om denna kategori inte togs med i förordningen skulle den 
direkta följden bli att tiotusentals blandningar inte fick någon märkning för toxicitet. Kategori 
5 finns med i GHS och det skulle innebära att konsumenterna inom EU fick mindre 
information än konsumenterna i andra länder, där GHS kommer att tillämpas. Att kategori 5 
togs med i förordningen vore också ägnat att underlätta handeln med dessa länder, något 
som är ett grundläggande mål för GHS.
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Ändringsförslag 146
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 3.1. – punkt 3.1.2.1. och tabell 3.1.1. – raderna 1 och 2

Kommissionens förslag

3.1.2.1. Ämnen kan placeras i en av fyra kategorier på grundval av akut toxicitet genom 
tillförsel oralt, dermalt eller via inhalation i enlighet med kriterierna i tabell 3.1.1 nedan. Akut 
toxicitet uttrycks som (ungefärliga) LD50-värden (oral, dermal) eller LC50-värden (inhalation) 
eller som uppskattad akut toxicitet (ATE - acute toxicity estimate). Förklarande anmärkningar 
ges efter tabell 3.1.1 nedan.

Tabell 3.1.1
Kategorier för akut toxicitet samt

uppskattad akut toxicitet (ATE) för respektive kategori

Exponeringsväg Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Oral (mg/kg
kroppsvikt)
Se anm. a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE 
< 2000

Ändringsförslag

3.1.2.1. Ämnen kan placeras i en av fem kategorier på grundval av akut toxicitet genom 
tillförsel oralt och i en av fyra kategorier på grundval av akut toxicitet genom 
tillförsel dermalt eller via inhalation i enlighet med kriterierna i tabell 3.1.1 nedan. 
Akut toxicitet uttrycks som (ungefärliga) LD50-värden (oral, dermal) eller LC50-värden 
(inhalation) eller som uppskattad akut toxicitet (ATE - acute toxicity estimate). 
Förklarande anmärkningar ges efter tabell 3.1.1 nedan.

Tabell 3.1.1
Kategorier för akut toxicitet samt

uppskattad akut toxicitet (ATE) för respektive kategori

Exponeringsväg Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5

Oral (mg/kg
kroppsvikt)
Se anm. a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

2000 < ATE 
< 5000

Se anm. (ca)
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Anmärkningar till tabell 3.1.1:
(ca) Kriterierna för kategori 5 är avsedda att möjliggöra identifiering av ämnen med 

relativt låg akut toxicitet, vilka dock under vissa omständigheter kan innebära en fara 
för utsatta befolkningsgrupper. Dessa ämnen förväntas ha ett oralt LD50-värde på 
omkring 2 000 mg – 5 000 mg/kg kroppsvikt. De specifika kriterierna för kategori 5 är 
följande:

(i) Ämnet hänförs till denna kategori om tillförlitliga uppgifter redan antyder att 
LD50-värdet faller inom värdena för kategori 5 eller andra djurförsök eller 
toxiska effekter på människan antyder en akut fara för människors hälsa.

(ii) Ämnet hänförs till denna kategori med hjälp av extrapolation, uppskattning 
eller mätning av data, om det inte är befogat att hänföra det till någon högre 
farokategori, och: 

- det finns tillförlitliga uppgifter med antydan om betydande toxiska effekter 
på människan, eller

- dödlighet iakttagits vid testning upp till värdena för kategori 4 vid tillförsel 
oralt, dermalt eller via inhalation, eller

- expertbedömning bekräftar betydande kliniska tecken på toxicitet vid testning 
upp till värdena för kategori 4, med undantag för diarré, hårresning eller 
ovårdat yttre, eller

- expertbedömning bekräftar tillförlitliga uppgifter från andra djurförsök med 
antydan om att ämnet kan ha betydande akuta effekter.

Av erkänsla för att djurens välbefinnande måste skyddas avråds det från djurförsök i 
kategori 5; djurförsök bör övervägas endast när det finns starka skäl som talar för att 
resultaten av dem kunde få direkt relevans för skyddet av människors hälsa.

Or. en

Motivering

Förslaget till förordning kommer att kunna tjäna sitt ändamål med att åstadkomma en 
harmonisering endast om alla klassificeringskriterier och märkningsregler i GHS tas med i 
gemenskapslagstiftningen. Akut toxicitet kategori 5 finns med i GHS och bör därför tas med 
också här. Annars skulle följden bli, inte bara hinder för handeln, utan även en sänkt 
skyddsnivå, jämfört med vad gemenskapslagstiftningen erbjuder i dagens läge, eftersom 
tusentals blandningar skulle förlora sin klassificering och märkning. Detta skulle bli till 
skada för ett adekvat skydd, framför allt av barn och andra utsatta grupper.
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Ändringsförslag 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 3.1. – punkt 3.1.2.2.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.2.2.1a. Kategori 5 omfattar kemikalier
med relativt låg akut toxicitet, vilka dock 
under vissa omständigheter kan innebära 
en fara för utsatta befolkningsgrupper. 
Kriterierna för identifiering av ämnen i 
kategori 5 ges tillsammans med tabellen. 
Dessa ämnen förväntas ha ett oralt LD50-
värde på omkring 2 000 mg – 5 000 mg/kg 
kroppsvikt. Av hänsyn till djurens 
välbefinnande avråds det från djurförsök i 
kategori 5 och djurförsök bör övervägas 
endast när det finns starka skäl som talar 
för att resultaten av dem kunde få direkt 
relevans för skyddet av människors hälsa.

Or. en

Motivering

Märkning av kemikalier i kategori 5 är av särskild vikt med tanke på skyddet av barn. Om 
denna kategori inte togs med i förordningen skulle den direkta följden bli att tiotusentals 
blandningar inte fick någon märkning för toxicitet. Kategori 5 finns med i GHS och detta 
skulle innebära att konsumenterna inom EU fick mindre information än konsumenterna i 
andra länder där GHS kommer att tillämpas i sin helhet. Om kategori 5 togs med i denna 
förordning skulle detta också underlätta handeln med dessa länder och innebära att alla de 
kriterier för akut toxicitet vilka antagits av FN också kommer att återfinnas i 
gemenskapslagstiftningen. 

Ändringsförslag 148
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 3.1. – punkt 3.1.2.2.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.2.2.1a. Kategori 5 omfattar kemikalier
med relativt låg akut toxicitet, vilka dock 
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under vissa omständigheter kan innebära 
en fara för utsatta befolkningsgrupper. 
Kriterierna för identifiering av ämnen i 
kategori 5 ges tillsammans med tabellen. 
Dessa ämnen förväntas ha ett oralt LD50-
värde på omkring 2 000 mg – 5 000 mg/kg 
kroppsvikt. Av hänsyn till djurens 
välbefinnande avråds det från djurförsök i 
kategori 5 och djurförsök bör övervägas 
endast när det finns starka skäl som talar 
för att resultaten av dem kunde få direkt 
relevans för skyddet av människors hälsa.

Or. en

Motivering

Förslaget till förordning kommer att kunna tjäna sitt ändamål med att åstadkomma en 
harmonisering endast om alla klassificeringskriterier och märkningsregler i GHS tas med i 
gemenskapslagstiftningen. Akut toxicitet kategori 5 finns med i GHS och bör därför tas med 
också här. Annars skulle följden bli, inte bara hinder för handeln, utan även en sänkt 
skyddsnivå, jämfört med vad gemenskapslagstiftningen erbjuder i dagens läge, eftersom 
tusentals blandningar skulle förlora sin klassificering och märkning. Detta skulle bli till 
skada för ett adekvat skydd, framför allt av barn och andra utsatta grupper.

Ändringsförslag 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 3.1. – punkt 3.1.3.6.2.3 – tabell 3.1.2. – rad 2

Kommissionens förslag

Tabell 3.1.2.
Omvandling från experimentellt erhållna intervallvärden för akut toxicitet
(eller farokategorier för akut toxicitet) till punktestimat för akut toxicitet

för klassificering avseende respektive exponeringsväg

Exponeringsväg
Klassificeringskategori eller experimentellt 
erhållna värden på uppskattad akut toxicitet

Omvandlat 
punktestimat för akut 

toxicitet
(se anm. 1)
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Oral
(mg/kg kroppsvikt)

0 < kategori 1  5

5 < kategori 2  50

50 < kategori 3  300

300 < kategori 4  2 000

0,5

5

100

500

Anm. 1:

Dessa värden är avsedda att användas för beräkning av ATE-värdet för klassificering av en 
blandning utifrån dess beståndsdelar, och är inga testresultat.

Ändringsförslag

Tabell 3.1.2.
Omvandling från experimentellt erhållna intervallvärden för akut toxicitet
(eller farokategorier för akut toxicitet) till punktestimat för akut toxicitet

för klassificering avseende respektive exponeringsväg

Exponeringsväg
Klassificeringskategori eller experimentellt 
erhållna värden på uppskattad akut toxicitet

Omvandlat 
punktestimat för akut 

toxicitet
(se anm. 1)

Oral
(mg/kg kroppsvikt)

0 < kategori 1  5

5 < kategori 2  50

50 < kategori 3  300

300 < kategori 4  2 000

2000 < kategori 5  5000 (se anm. 1a)

0.5

5

100

500

2500

Anm. 1:

Dessa värden är avsedda att användas för beräkning av ATE-värdet för klassificering av en 
blandning utifrån dess beståndsdelar, och är inga testresultat.

Anm 1a:

Kategori 5 omfattar blandningar med relativt låg akut toxicitet, vilka dock under vissa 
omständigheter kan innebära en fara för utsatta befolkningsgrupper. Dessa blandningar
förväntas ha ett oralt LD50-värde på omkring 2 000 mg – 5 000 mg/kg kroppsvikt. Av hänsyn 
till djurens välbefinnande avråds det från djurförsök i kategori 5 och djurförsök bör 
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övervägas endast när det finns starka skäl som talar för att resultaten av dem kunde få direkt 
relevans för skyddet av människors hälsa.

Or. en

Motivering

Märkning av kemikalier i kategori 5 är av särskild vikt med tanke på skyddet av barn. Om 
denna kategori inte togs med i förordningen skulle den direkta följden bli att tiotusentals 
blandningar inte fick någon märkning för toxicitet. Kategori 5 finns med i GHS och detta 
skulle innebära att konsumenterna inom EU fick mindre information än konsumenterna i 
andra länder där GHS kommer att tillämpas i sin helhet. Om kategori 5 togs med i denna 
förordning skulle detta också underlätta handeln med dessa länder och innebära att alla de 
kriterier för akut toxicitet vilka antagits av FN också kommer att återfinnas i 
gemenskapslagstiftningen. 

Ändringsförslag 150
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 3.1. – punkt 3.1.3.6.2.3 – tabell 3.1.2. – rad 2

Kommissionens förslag

Tabell 3.1.2.
Omvandling från experimentellt erhållna intervallvärden för akut toxicitet
(eller farokategorier för akut toxicitet) till punktestimat för akut toxicitet

för klassificering avseende respektive exponeringsväg

Exponeringsväg
Klassificeringskategori eller experimentellt 
erhållna värden på uppskattad akut toxicitet

Omvandlat 
punktestimat för akut 

toxicitet
(se anm. 1)

Oral
(mg/kg kroppsvikt)

0 < kategori 1  5

5 < kategori 2  50

50 < kategori 3  300

300 < kategori 4  2 000

0,5

5

100

500

Anm. 1:

Dessa värden är avsedda att användas för beräkning av ATE-värdet för klassificering av en 
blandning utifrån dess beståndsdelar, och är inga testresultat.
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Ändringsförslag

Tabell 3.1.2.
Omvandling från experimentellt erhållna intervallvärden för akut toxicitet
(eller farokategorier för akut toxicitet) till punktestimat för akut toxicitet

för klassificering avseende respektive exponeringsväg

Exponeringsväg
Klassificeringskategori eller experimentellt 
erhållna värden på uppskattad akut toxicitet

Omvandlat 
punktestimat för akut 

toxicitet
(se anm. 1)

Oral
(mg/kg kroppsvikt)

0 < kategori 1  5

5 < kategori 2  50

50 < kategori 3  300

300 < kategori 4  2 000

2000 < kategori 5  5000 (se anm. 1a)

0.5

5

100

500

2500

Anm. 1:

Dessa värden är avsedda att användas för beräkning av ATE-värdet för klassificering av en 
blandning utifrån dess beståndsdelar, och är inga testresultat.

Anm. 1a:

Kategori 5 omfattar blandningar med relativt låg akut toxicitet, vilka dock under vissa 
omständigheter kan innebära en fara för utsatta befolkningsgrupper. Dessa blandningar
förväntas ha ett oralt LD50-värde på omkring 2 000 mg – 5 000 mg/kg kroppsvikt. Av hänsyn 
till djurens välbefinnande avråds det från djurförsök i kategori 5 och djurförsök bör 
övervägas endast när det finns starka skäl som talar för att resultaten av dem kunde få direkt 
relevans för skyddet av människors hälsa.

Or. en

Motivering

Förslaget till förordning kommer att kunna tjäna sitt ändamål med att åstadkomma en 
harmonisering endast om alla klassificeringskriterier och märkningsregler i GHS tas med i 
gemenskapslagstiftningen. Akut toxicitet kategori 5 finns med i GHS och bör därför tas med 
också här. Annars skulle följden bli, inte bara hinder för handeln, utan även en sänkt 
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skyddsnivå, jämfört med vad gemenskapslagstiftningen erbjuder i dagens läge, eftersom 
tusentals blandningar skulle förlora sin klassificering och märkning. Detta skulle bli till 
skada för ett adekvat skydd, framför allt av barn och andra utsatta grupper.

Ändringsförslag 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 3.1.4.1. tabell 3.1.3. – raderna 1 till 4 och 8

Kommissionens förslag

3.1.4.1. Ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för klassificering i denna faroklass 
skall märkas i enlighet med tabell 3.1.3.

Tabell 3.1.3
Märkning för akut toxicitet

Klassificering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Farosymbol 
enligt GHS

Signalord Fara Fara Fara Varning

Faroangivelse:
- Oral

H300:
Dödligt vid 

förtäring

H300:
Dödligt vid 

förtäring

H301:
Giftigt vid 
förtäring

H302:
Skadligt vid 

förtäring

Skyddsangivelse 
– åtgärder (oral)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Ändringsförslag

3.1.4.1. Ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för klassificering i denna faroklass 
skall märkas i enlighet med tabell 3.1.3.
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Särskilda överväganden för märkning av ämnen och blandningar som hänförts till 
kategori 5 ges i anmärkning 2a till tabellen.

Tabell 3.1.3
Märkning för akut toxicitet

Klassificering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5

Farosymbol 
enligt GHS

Ingen 
farosymbol

Signalord Fara Fara Fara Varning Varning

Faroangivelse:
- Oral

H300:
Dödligt vid 

förtäring

H300:
Dödligt vid 

förtäring

H301:
Giftigt vid 
förtäring

H302:
Skadligt vid 

förtäring

H303:
Kan vara 
skadligt 

vid 
förtäring

Skyddsangivelse 
– åtgärder (oral)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Anmärkning 2a:

Märkningsuppgifterna i kategori 5 i tabell 3.1.3 ska användas för ämnen och blandningar 
som finns tillgängliga för allmänheten.
Beträffande ämnen och blandningar i kategori 5 vilka är avsedda uteslutande för 
yrkesmässiga användare ska leverantören ge nedströmsanvändare och distributörer 
information om klassificering på ett säkerhetsdatablad.

Or. en

Motivering

Märkning av kemikalier i kategori 5 är av särskild vikt med tanke på skyddet av barn. Om 
denna kategori inte togs med i förordningen skulle den direkta följden bli att tiotusentals 
blandningar inte fick någon märkning för toxicitet. Kategori 5 finns med i GHS och detta 
skulle innebära att konsumenterna inom EU fick mindre information än konsumenterna i 
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andra länder där GHS kommer att tillämpas i sin helhet. Om kategori 5 togs med i denna 
förordning skulle detta också underlätta handeln med dessa länder och innebära att alla de 
kriterier för akut toxicitet vilka antagits av FN också kommer att återfinnas i 
gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 152
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 3.1.4.1. tabell 3.1.3. – raderna 1 till 4 och 8

Kommissionens förslag

Tabell 3.1.3
Märkning för akut toxicitet

Klassificering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Farosymbol 
enligt GHS

Signalord Fara Fara Fara Varning

Faroangivelse:
- Oral

H300:
Dödligt vid 

förtäring

H300:
Dödligt vid 

förtäring

H301:
Giftigt vid 
förtäring

H302:
Skadligt vid 

förtäring

Skyddsangivelse 
– åtgärder (oral)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Ändringsförslag
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Tabell 3.1.3
Märkning för akut toxicitet

Klassificering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4
Kategori 5
(se anm. 

2a)

Farosymbol 
enligt GHS

Ingen 
farosymbol

Signalord Fara Fara Fara Varning Varning

Faroangivelse:
- Oral

H300:
Dödligt vid 

förtäring

H300:
Dödligt vid 

förtäring

H301:
Giftigt vid 
förtäring

H302:
Skadligt vid 

förtäring

H303:
Kan vara 
skadligt 

vid 
förtäring

Skyddsangivelse 
– åtgärder (oral)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Anmärkning 2a:

Märkningsuppgifterna i kategori 5 i tabell 3.1.3 ska användas för ämnen och blandningar 
som finns tillgängliga för allmänheten.
Beträffande ämnen och blandningar i kategori 5 vilka är avsedda uteslutande för 
yrkesmässiga användare ska leverantören ge nedströmsanvändare och distributörer 
information om klassificering på ett säkerhetsdatablad.

Or. en

Motivering

Förslaget till förordning kommer att kunna tjäna sitt ändamål med att åstadkomma en 
harmonisering endast om alla klassificeringskriterier och märkningsregler i GHS tas med i 
gemenskapslagstiftningen. Akut toxicitet kategori 5 finns med i GHS och bör därför tas med 
också här. Annars skulle följden bli, inte bara hinder för handeln, utan även en sänkt 
skyddsnivå, jämfört med vad gemenskapslagstiftningen erbjuder i dagens läge, eftersom 
tusentals blandningar skulle förlora sin klassificering och märkning. Detta skulle bli till 
skada för ett adekvat skydd, framför allt av barn och andra utsatta grupper.
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Ändringsförslag 153
Anne Ferreira

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – del 5 – punkt 1a (ny)
5.1a PBT eller vPvB1

5.1a.1 Klassificeringskriterier för ämnen

5.1a.1.1.Ett ämne ska klassificeras som PBT eller vPvB om det:

i) av en tillverkare eller importör identifierats såsom PBT eller vPvB enligt artikel 14 i och 
bilaga I till 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 kemikaliemyndighet1, eller
ii) identifierats (eller ansetts) som PBT eller vPvB och uppförts i förteckningen enligt 
artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006, eller
iii) identifierats (eller ansetts) som PBT eller vPvB och uppförts i bilaga XIV till förordning 
(EG) nr 1907/2006.

5.1a.2. Klassificeringskriterier för blandningar

5.1a.2.1. Blandningar ska klassificeras som PBT eller vPvB utgående från den individuella 
halten av det ämne eller de ämnen som ingår i dem och som även klassificerats såsom PBT 
eller vPvB, i enlighet med tabell 5.3.

Tabell 5.3
Allmänna koncentrationsgränser för ämnen (i en blandning) vilka klassificerats som PBT 

eller vPvB

Klassificering av ämnet Klassificering av blandningen

PBT eller vPvB [C > 0.1%]

                                               
1 Det föreslås att märkningskriterierna i detalj (val av farosymbol, faroangivelse och skyddsangivelse) ska 
utarbetas genom anpassning till teknikens framsteg enligt kommittéförfarandet i artikel 53 i förslaget till 
förordning. Likväl vore det på sin plats att till exempel välja farosymbolen i GHS som symbol för farorna för 
miljön.
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5.1a.3. Farokommunikation

5.1a.3.1. Märkningsuppgifter ska användas på ämnen eller blandningar som uppfyller 
klassificeringskriterierna i denna faroklass enligt tabell 5.4.

Tabell 5.4
Märkningsuppgifter för PBT eller vPvB

Symbol/farosymbol

Signalord Fara
Faroangivelse EUH0XX: [Kan medföra 

långvariga skadeverkningar för 
människa och miljö]

Skyddsangivelse [återstår att fastställa]

1 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Ändrad version i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.

Or. fr

Motivering

En konsekvent ny europeisk kemikaliepolitik kräver att nivån av hänsynstagande till ämnen 
med särskilt farliga egenskaper i dessa förordningar är inbördes förenlig. Med tanke på detta 
blir det tack vare att det införs bestämmelser om obligatorisk märkning också möjligt att:

a) ge EU en effektivare riskminskningsstrategi med hänsyn till PBT och vPvB.

b) trygga enhetlig och tillräckligt omfattande information om vilken risknivå dessa ämnen 
med särskilt farliga egenskaper för med sig och 

c) göra systemet för märkning och klassificering av kemikalier mera trovärdigt.
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Ändringsförslag 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 5.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.1a. Ämnen som är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska (PBT) 
eller mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande (vPvB)
5.1a.1. Klassificeringskriterier för ämnen
5.1a.1.1. Ett ämne ska klassificeras som 
PBT eller vPvB om det:
(i) av en tillverkare eller importör 
identifierats såsom PBT eller vPvB enligt 
artikel 14 i förordning (EG) nr 1907/2006, 
eller
(ii) uppförts såsom PBT eller vPvB i 
förteckningen enligt artikel 59.1 i 
förordning (EG) nr 1907/2006, eller
(iii) uppförts såsom PBT eller vPvB i 
bilaga XIV till förordning (EG) 
nr 1907/2006.
5.1a.2. Klassificeringskriterier för 
blandningar
5.1a.2.1. Blandningar ska klassificeras 
som PBT eller vPvB utgående från den 
individuella halten av det ämne eller de 
ämnen som ingår i dem och som även 
klassificerats såsom PBT eller vPvB, i 
enlighet med tabell 5.2a.
5.1a.3. Farokommunikation 
5.1a.3.1. Märkningsuppgifter ska 
användas på ämnen eller blandningar 
som uppfyller klassificeringskriterierna i 
denna faroklass enligt tabell 5.2b.

Or. en
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Motivering

PBT och vPvB anses som ämnen med särskilt farliga egenskaper, enligt REACH. Dessutom 
prioriteras de inom systemet med godkännande enligt REACH. I den här förordningen måste 
det därför finnas klara märkningskrav för PBT och vPvB. Detta skulle skapa garantier för 
enhetlig och adekvat märkning av dessa ämnen, vilket i sin tur är en förutsättning för att man 
vid tillämpningen av REACH ska kunna vidta adekvata åtgärder mot dem.

Ändringsförslag 155
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 5.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.1a. Ämnen som är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska (PBT) 
eller mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande (vPvB)
5.1a.1. Klassificeringskriterier för ämnen
5.1a.1.1. Ett ämne ska klassificeras som 
PBT eller vPvB om det:
(i) av en tillverkare eller importör 
identifierats såsom PBT eller vPvB enligt 
artikel 14 i förordning (EG) nr 1907/2006, 
eller
(ii) uppförts såsom PBT eller vPvB i 
förteckningen enligt artikel 59.1 i 
förordning (EG) nr 1907/2006, eller
(iii) uppförts såsom PBT eller vPvB i 
bilaga XIV till förordning (EG) 
nr 1907/2006.
5.1a.2. Klassificeringskriterier för 
blandningar
5.1a.2.1. Blandningar ska klassificeras 
som PBT eller vPvB utgående från den 
individuella halten av det ämne eller de 
ämnen som ingår i dem och som även 
klassificerats såsom PBT eller vPvB, i
enlighet med tabell 5.2a.
5.1a.3. Farokommunikation
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5.1a.3.1. Märkningsuppgifter ska 
användas på ämnen eller blandningar 
som uppfyller klassificeringskriterierna i 
denna faroklass enligt tabell 5.2b.

Or. en

Motivering

PBT och vPvB anses som ämnen med särskilt farliga egenskaper, enligt REACH. Dessutom 
prioriteras de inom systemet med godkännande enligt REACH. I den här förordningen måste 
det därför finnas klara märkningskrav för PBT och vPvB. Detta skulle skapa garantier för 
enhetlig och adekvat märkning av dessa ämnen, vilket i sin tur är en förutsättning för att man 
vid tillämpningen av REACH ska kunna vidta adekvat åtgärder mot dem.

Ändringsförslag 156
Jens Holm

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I - punkt 5.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.1a. Ämnen som är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska (PBT) 
eller mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande (vPvB)
5.1a.1. Klassificeringskriterier för ämnen
5.1a.1.1. Ett ämne ska klassificeras som 
PBT eller vPvB om det:
(i) ) av en tillverkare eller importör 
identifierats såsom PBT eller vPvB enligt 
artikel 14 i och bilaga I till förordning 
(EG) nr 1907/2006, eller
(ii) ansetts såsom PBT eller vPvB och 
uppförts i den förteckning som avses i 
artikel 59.1 i förordning (EG) nr 
1907/2006, eller.
(iii) ) ansetts såsom PBT eller vPvB och 
uppförts i bilaga XIV till förordning (EG) 
nr 1907/2006.
Kommissionen ska senast den ...*, i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 53, vid behov anpassa 
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hänvisningarna i denna punkt till 
förordning (EG) nr 1907/2006.
5.1a.2. Klassificeringskriterier för 
blandningar
5.1a.2.1. Blandningar ska klassificeras 
som PBT eller vPvB utgående från den 
individuella halten av det ämne eller de 
ämnen som ingår i dem och som även 
klassificerats såsom PBT eller vPvB, i 
enlighet med tabell 5.2a.
Kommissionen ska senast den ...*, i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 53, anpassa denna bilaga genom 
att ta med en ny tabell med allmänna 
koncentrationsgränser för ämnen (i en 
blandning) vilka klassificerats som PBT 
eller vPvB. 
5.1a.3 Farokommunikation
5.1a.3.1 Märkningsuppgifter ska 
användas på ämnen eller blandningar 
som uppfyller klassificeringskriterierna i 
denna faroklass enligt tabell 5.2b.
Kommissionen ska senast den ...*, i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 53, anpassa denna bilaga genom 
att ta med en ny tabell med 
märkningsuppgifter för ämnen som 
klassificerats såsom PBT eller vPvB. 
Farokommunikationen ska bestå av en 
lämplig farosymbol, signalordet Fara, en 
lämplig faroangivelse och en eller flera 
lämpliga skyddsangivelser.
___________
* Sex månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

En hög nivå av skydd för hälsa och miljö förutsätter ovillkorlig identifiering och märkning av 
de ämnen och blandningar som anses ha de mest kännbara effekterna. PBT och vPvB anses 
vara ämnen med särskilt farliga egenskaper, men behandlas inte som sådana ämnen av 
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systemet för klassificering och märkning. Till skillnad från cancerogena, könscellsmutagena 
och reproduktionstoxiska ämnen får de inte åsättas märkningsuppgifter som motsvarar den 
fara de anses utgöra. Denna inkonsekvens fråntar både EU:s nya kemikaliepolitik och 
systemet för klassificering och märkning deras trovärdighet.

Ändringsförslag 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 5.1a – tabell 5.2a (ny)

TABELL 5.2a
Allmänna koncentrationsgränser för ämnen (i en blandning) vilka klassificerats som PBT 

eller vPvB

Klassificering av ämnet Klassificering av blandningen

PBT eller vPvB C > 0.1%

Or. en

Ändringsförslag 158
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 5.1a – tabell 5.2a (ny)

TABELL 5.2a

Allmänna koncentrationsgränser för ämnen (i en blandning) vilka klassificerats som PBT 
eller vPvB

Klassificering av ämnet Klassificering av blandningen

PBT or vPvB C > 0.1%

Or. en

Ändringsförslag 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 5.1a – tabell 5.2b (ny)

TABELL 5.2b
Märkningsuppgifter för PBT eller vPvB
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Symbol/farosymbol
*

Signalord Fara
Faroangivelse EUH0XX: Kan medföra långvariga 

skadeverkningar för människa och miljö
Skyddsavgivelser *

* Senast... [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande], ska 
symbolen/farosymbolen för PBT/vPvB och skyddsangivelserna läggas till, i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 54.3.

Or. en

Ändringsförslag 160
Carl Schlyter

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga I – punkt 5.1a – tabell 5.2b (ny)

TABELL 5.2b
Märkningsuppgifter för PBT eller vPvB

Symbol/farosymbol
*

Signalord Fara
Faroangivelse EUH0XX: Kan medföra långvariga 

skadeverkningar för människa och miljö
Skyddsangivelser *

* Senast... [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande], ska 
symbolen/farosymbolen för PBT/vPvB och skyddsangivelserna läggas till, i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 54.3.

Or. en
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