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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och 
förordning (EG) nr 1907/2006
(KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0355),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0197/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet 
för industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 8

(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 

(8) Det är därför nödvändigt att 
harmonisera bestämmelserna och 
kriterierna 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 
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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.

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.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkra överensstämmelsen med förordningens syfte.

Ändringsförslag 2
SKÄL 13

(13) De termer som används i denna 
förordning bör överensstämma med de som 
anges i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets 
direktiv 76/769/EEG och kommissionens 
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG och 2000/21/EG samt med 
definitionerna på FN-nivå som anges i 
GHS. Detta görs för att tillämpningen av 
kemikalielagstiftningen i gemenskapen när 
det gäller den globala handeln skall vara så 
enhetlig som möjlig. Av samma anledning 
bör denna förordning omfatta de 
faroklasser som anges i GHS.

(13) De termer och definitioner som 
används i denna förordning bör 
överensstämma med de som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 
2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets 
direktiv 76/769/EEG och kommissionens 
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG och 2000/21/EG samt med 
definitionerna på FN-nivå som anges i 
GHS. Detta görs för att tillämpningen av 
kemikalielagstiftningen i gemenskapen när 
det gäller den globala handeln skall vara så 
enhetlig som möjlig. Av samma anledning 
bör denna förordning omfatta de 
faroklasser som anges i GHS.

Motivering

För att undvika förvirring är det nödvändigt att hålla sig till definitioner och termer som 
överensstämmer med dem som anges i särskild gemenskapslagstiftning.
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Ändringsförslag 3
SKÄL 25

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

(25) Ny information och nya försök för att 
fastställa fysikaliska faror bör alltid 
krävas, utom om lämpliga och tillförlitliga 
uppgifter redan finns eller om det i del 2 
föreskrivs ett undantag.

Motivering

Det är viktigt att betona att de uppgifter som används ska vara tillförlitliga och lämpliga. Test 
för att fastställa fysikaliska faror utförs inte på djur.

Ändringsförslag 4
SKÄL 26

(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 
att bästa möjliga skydd för människors 
hälsa säkerställs.

(26) Försök på människor eller andra 
primater får genomföras för 
klassificeringsändamål endast om inga 
andra alternativ är möjliga. Sådana 
försök bör inte genomföras i syfte att 
bestrida andra uppgifter. 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 
att bästa möjliga skydd för människors 
hälsa säkerställs.

Motivering

Skyddet av människors hälsa kan kräva försök på människor eller andra primater. Sådana 
försök bör dock genomföras endast om inga andra alternativ finns tillgängliga.

Ändringsförslag 5
SKÄL 31
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(31) Av praktiska skäl och med hänsyn till 
proportionalitet bör man ange allmänna 
gränsvärden, både för föroreningar, 
tillsatser och enskilda beståndsdelar i 
ämnen och för ämnen i blandningar, och 
samtidigt specificera i vilka fall dessa bör 
beaktas vid faroklassificeringen av ämnen 
och blandningar.

(31) Av praktiska skäl och med hänsyn till 
proportionalitet bör man ange allmänna 
gränsvärden, både för identifierade 
föroreningar, tillsatser och enskilda 
beståndsdelar i ämnen och för ämnen i 
blandningar, och samtidigt specificera i 
vilka fall dessa bör beaktas vid 
faroklassificeringen av ämnen och 
blandningar.

Motivering

I den aktuella bilaga VI till direktivet om farliga ämnen (avsnitt 1.7.2.1) föreskrivs att ämnen 
ska klassificeras om koncentrationerna av föroreningar, tillsatser eller enskilda 
beståndsdelar i dem motsvarar eller överstiger de fastställda gränserna enligt direktivet om 
farliga preparat.

Ändringsförslag 6
SKÄL 35

(35) För att informera om farorna med 
ämnen och blandningar används två 
verktyg: dels märkning, dels de 
säkerhetsdatablad som föreskrivs i 
förordning (EG) nr 1907/2006. 
Märkningen är det enda sättet för att 
informera konsumenterna och dessutom 
göra arbetstagare uppmärksamma på att det 
finns ett säkerhetsdatablad som innehåller 
mer uttömmande information om ämnet 
eller blandningen. Eftersom 
säkerhetsdatabladen regleras i 
förordning (EG) nr 1907/2006, som har 
säkerhetsdatabladet som det huvudsakliga 
kommunikationsverktyget inom 
leverantörskedjan för ämnen, bör 
bestämmelserna inte upprepas i denna 
förordning.

(35) För att informera om farorna med 
ämnen och blandningar används två viktiga 
verktyg: dels märkning, dels de 
säkerhetsdatablad som föreskrivs i 
förordning (EG) nr 1907/2006. Av dessa är 
det bara märkningen som snabbt kan förse 
konsumenterna med information, varför 
den måste vara tillräckligt detaljerad och 
relevant med tanke på produktens 
användning. Det är därför ytterst viktigt 
att kemikaliemyndigheten, i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006, i samråd 
med behöriga myndigheter och 
intressenter samt med beaktande av 
relevant bästa praxis i lämplig 
utsträckning, bistår med vägledning för 
lämnande av information till allmänheten 
om riskerna med och säker användning 
av kemikalier och blandningar. 
Märkningen kan dessutom göra 
arbetstagare uppmärksamma på att det 
finns ett säkerhetsdatablad som innehåller 
mer uttömmande information om ämnet 
eller blandningen. Eftersom 
säkerhetsdatabladen regleras i 
förordning (EG) nr 1907/2006, som har 
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säkerhetsdatabladet som det huvudsakliga 
kommunikationsverktyget inom 
leverantörskedjan för ämnen, bör 
bestämmelserna inte upprepas i denna 
förordning.

Motivering

Ett lämpligt och enhetligt kommunikationssystem kommer att ge konsumenterna den 
information och de råd de behöver för att kunna hantera de aktuella riskerna på ett säkert 
och effektivt sätt då de använder ett ämne, en beredning eller produkt som innehåller 
kemikalier. Detta är också förenligt med det globalt harmoniserade systemet för klassificering 
och märkning av kemikalier (GHS) enligt vilket den märkning som är riktad till
konsumenterna måste vara tillräckligt detaljerad och relevant med tanke på produktens 
användning.

Ändringsförslag 7
SKÄL 35A (nytt)

(35a) Fullständig och korrekt 
konsumentinformation om riskerna med 
och säker användning av kemikalier och 
blandningar förutsätter att uppgifter om 
webbplatser och gratisnummer framför 
allt för förmedling av information om 
särskilda förpackningar används och 
sprids mer.

Motivering

Om små eller andra förpackningar som är svåra att märka är försedda med en mängd 
uppgifter är det inte säkert att konsumenten kan ta till sig informationen. I syfte att informera 
konsumenten kan det då vara förnuftigt att ange en webbplats eller ett gratisnummer som går 
att läsa tydligt också på små ytor och som konsumenten kan vända sig till för att erhålla 
nyttig och relevant information.

Ändringsförslag 8
SKÄL 41

(41) Märkningsreglerna i denna förordning 
bör inte påverka tillämpningen av rådets 
direktiv 91/414/EEG om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG om utsläppande av 

(41) Märkningsreglerna i denna förordning 
bör inte påverka tillämpningen av rådets 
direktiv 91/414/EEG om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden,
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG om utsläppande av 
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biocidprodukter på marknaden. biocidprodukter på marknaden och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 648/2004 av den
31 mars 2004 om tvätt- och 
rengöringsmedel1.

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

Motivering

Förordningen om tvätt- och rengöringsmedel innehåller särskilda bestämmelser för märkning 
av tvätt- och rengöringsmedel, och dessa bestämmelser måste följas.

Ändringsförslag 9
SKÄL 46

(46) För att den inre marknaden skall 
fungera för ämnen och blandningar, 
samtidigt som man sörjer för en hög hälso-
och miljöskyddsnivå, bör det fastställas 
regler om ett klassificerings- och 
märkningsregister. Klassificering och 
märkning av ämnen som släpps ut på 
marknaden bör därför anmälas till 
kemikaliemyndigheten för att kunna 
införas i registret.

(46) För att den inre marknaden skall 
fungera för ämnen och blandningar, 
samtidigt som man sörjer för en hög hälso-
och miljöskyddsnivå, bör det fastställas 
regler om ett klassificerings- och 
märkningsregister. Klassificering och 
märkning av ämnen som släpps ut på 
marknaden och som omfattas av 
registreringsplikt enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 om mängden av dem 
överskrider 1 ton per år bör anmälas till 
kemikaliemyndigheten för att kunna 
införas i registret.

Motivering

Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska varje ämne som tillverkas eller 
importeras i mängder på mer än 1 ton registreras. I linje med Reach-bestämmelserna och de 
ingående och omfattande utvärderingar som har lett till att denna tröskel infördes är det 
lämpligt att föreskriva samma tröskel också för anmälan till kemikaliemyndigheten av de 
uppgifter som krävs inom ramen för GHS.

Ändringsförslag 10
SKÄL 55
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(55) För att garantera öppenhet och insyn, 
objektivitet och konsekvens när det gäller 
medlemsstaternas tillämpningsåtgärder är 
det nödvändigt att medlemsstaterna inrättar 
ett lämpligt sanktionssystem för att 
fastställa effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder eftersom 
överträdelser kan skada människors hälsa 
och miljön.

(55) För att garantera öppenhet och insyn, 
objektivitet och konsekvens när det gäller 
medlemsstaternas tillämpningsåtgärder är 
det nödvändigt att medlemsstaterna inrättar 
ett lämpligt sanktionssystem för att 
fastställa effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder eftersom 
överträdelser kan skada människors hälsa 
och miljön. Medlemsstaterna bör också 
inrätta ett effektivt övervaknings- och 
kontrollsystem.

Motivering

För att det system som inrättas genom denna förordning ska kunna fungera effektivt måste 
man också inrätta ett effektivt övervaknings- och kontrollsystem.

Ändringsförslag 11
SKÄL 64

(64) Kommissionen bör särskilt ha rätt att 
anpassa denna förordning till den tekniska 
utvecklingen och även införa de ändringar 
av GHS som görs på FN-nivå. Sådana 
anpassningar bör göras med hänsyn till 
FN:s arbete i tvåårscykler. Kommissionen 
bör också få befogenhet att fastställa 
harmoniserad klassificering och märkning 
av specifika ämnen. Eftersom dessa 
åtgärder har allmän räckvidd och syftar till 
att ändra icke-väsentliga delar av denna 
förordning bör de antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(64) Kommissionen bör särskilt ha rätt att 
anpassa denna förordning till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen och även 
införa de ändringar av GHS som görs på 
FN-nivå. Sådana anpassningar bör göras 
med hänsyn till FN:s arbete i tvåårscykler. 
Utveckling och validering av nya 
testmetoder bör också beaktas i denna 
förordning. Kommissionen bör också få 
befogenhet att fastställa harmoniserad 
klassificering och märkning av specifika 
ämnen. Eftersom dessa åtgärder har allmän 
räckvidd och syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av denna förordning bör de 
antas enligt det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

Motivering

Kemikalieområdet kännetecknas av en snabb vetenskaplig och teknisk utveckling. Det är 
nödvändigt att anpassa förordningen till den vetenskapliga utvecklingen, inbegripet 
utvecklingen avseende testmetoder.

Ändringsförslag 12
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ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED A

a) harmonisera klassificeringen av ämnen 
och blandningar samt märknings- och 
förpackningsreglerna för farliga ämnen och 
blandningar,

a) harmonisera kriterierna för 
klassificeringen av ämnen och blandningar 
samt märknings- och förpackningsreglerna 
för farliga ämnen och blandningar,

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkra överensstämmelsen med förordningens syfte.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 1, PUNKT 2, LED D

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 eller för 
processinriktad forskning och utveckling 
som inte släpps ut på marknaden eller som 
släpps ut på marknaden i en årlig mängd 
på mindre än 1 ton per leverantör.

Motivering

Genom forskning och vetenskaplig utveckling kan man få fram säkrare och mindre 
förorenande alternativa lösningar. Därför behövs det, liksom i Reach-lagstiftningen,
undantag för ämnen och blandningar som används i vissa mängder för forskning och 
utveckling från denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 2, PUNKT 4A (ny)

4a. beredning: blandning eller lösning 
som består av två eller flera ämnen; 
blandning och beredning är synonymer.

Motivering

För fullständighetens skull införs en definition av termen blandning i anknytning till vad som 
redan anges i Reach-lagstiftningen angående beredningar. Termen blandning är synonym 
med termen beredning.
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Ändringsförslag 15
ARTIKEL 3, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Ett ämne eller en blandning är farlig(t) 
om det eller den uppfyller kriterierna för 
någon av nedanstående faroklasser eller 
farokategorier enligt bilaga I:

2. Ett ämne eller en blandning som
uppfyller kriterierna för någon av 
nedanstående faroklasser eller 
farokategorier enligt bilaga I är farlig(t) i 
den mening som avses i förordning (EG) 
nr 1907/2006 och för sådana ändamål 
som avses i följdlagstiftning:

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att anpassa denna förordning till vad som redan föreskrivs i 
Reach-förordningen (EG nr 1907/2006) och därmed undvika förvirring om betydelsen av risk 
och fara.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 3, PUNKT 3

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 integrera ytterligare 
indelningar av faroklasserna 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.

Motivering

Med tanke på denna förordnings internationella karaktär kan kommissionens verksamhet i 
detta fall beskrivas som en integrationsprocess.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 5, PUNKT 1, LED B

b) Epidemiologiska data och uppgifter om 
effekterna på människor.

b) Tillförlitliga epidemiologiska data och 
vetenskapligt giltiga uppgifter om 
effekterna av ämnen på människor (t.ex.
arbetsrelaterade uppgifter samt uppgifter
från olycksdatabaser och framtidsstudier).
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Motivering

Det är viktigt att betona att de uppgifter som används ska vara vetenskapligt tillförlitliga och 
lämpliga. Man bör också betona vikten av tillgången till uppgifter som härrör från 
internationellt erkända program eller konventioner.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 5, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) Annan information som tagits fram 
inom ramen för internationella 
kemikalieprogram.

Motivering

Det är viktigt att betona att de uppgifter som används ska vara vetenskapligt tillförlitliga och 
lämpliga. Man bör också betona vikten av tillgången till uppgifter som härrör från 
internationellt erkända program eller konventioner.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Leverantören av en blandning skall 
identifiera tillgänglig information som är 
relevant för att avgöra om blandningen 
medför en fysikalisk fara, hälsofara eller 
miljöfara enligt bilaga I och i synnerhet 
följande uppgifter:

1. Leverantören av en blandning skall 
identifiera tillgänglig information som är 
relevant för att avgöra om blandningen 
medför en fysikalisk fara, hälsofara eller 
miljöfara enligt bilaga I och i synnerhet 
följande uppgifter:

a) Data som tagits fram enligt någon av 
metoderna i artikel 8.3 och som gäller 
själva blandningen eller de ingående 
ämnena.

a) Data som tagits fram enligt någon av 
metoderna i artikel 8.3 och som gäller 
själva blandningen eller de ingående 
ämnena.

b) Epidemiologiska data och uppgifter om 
effekterna på människor som gäller själva 
blandningen eller de ingående ämnena.

b) Tillförlitliga epidemiologiska data och 
vetenskapligt giltiga uppgifter om 
effekterna på människor som gäller själva 
blandningen eller de ingående ämnena
(t.ex. arbetsrelaterade uppgifter samt 
uppgifter från olycksdatabaser och 
framtidsstudier).

c) Annan information om själva 
blandningen eller de ingående ämnena som 
tagits fram i enlighet med avsnitt 1 i bilaga 
XI till förordning (EG) nr 1907/2006.

c) Annan information om själva 
blandningen eller de ingående ämnena som 
tagits fram i enlighet med avsnitt 1 i bilaga 
XI till förordning (EG) nr 1907/2006.
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ca) Annan information som tagits fram 
inom ramen för internationella 
kemikalieprogram som gäller själva 
blandningen eller de ingående ämnena.
cb) Information om sammansättningen
och klassificeringen av befintliga 
blandningar inom en grupp besläktade 
blandningar.

Informationen skall gälla den form eller det 
fysikaliska tillstånd i vilken eller vilket 
blandningen används, eller rimligen kan 
förväntas användas, då den släppts ut på 
marknaden.

Informationen skall i förekommande fall
gälla den form eller det fysikaliska tillstånd 
i vilken eller vilket blandningen används, 
eller rimligen kan förväntas användas, då 
den släppts ut på marknaden.

Motivering

Det är viktigt att betona att de uppgifter som används ska vara vetenskapligt tillförlitliga och 
lämpliga. Man bör också betona vikten av tillgången till uppgifter som härrör från 
internationellt erkända program eller konventioner.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 6, PUNKT 2

2. Om den information som avses i 
punkt 1 a är tillgänglig för själva 
blandningen och leverantören har fastställt 
att den är adekvat och tillförlitlig, skall 
vederbörande, om inte annat följer av 
punkterna 3 och 4, använda den 
informationen för den utvärdering som 
föreskrivs i kapitel 2.

2. Om den information som avses i punkt 1
är tillgänglig för själva blandningen och 
leverantören har fastställt att den är 
adekvat och tillförlitlig, skall 
vederbörande, om inte annat följer av 
punkterna 3 och 4, använda den 
informationen för den utvärdering som 
föreskrivs i kapitel 2.

Motivering

Hänvisningen gäller punkten i sin helhet och avser sålunda all relevant information som finns 
tillgänglig.

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 7, PUNKT 1

1. Om det för syftet med denna förordning 
görs nya test, skall djurförsök enligt 
direktiv 86/609/EEG tillåtas endast då inga 
andra alternativ är möjliga.

1. Om det för syftet med denna förordning 
görs nya test, skall djurförsök enligt 
direktiv 86/609/EEG tillåtas endast då inga 
andra alternativ som erbjuder samma nivå 
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av tillförlitlighet och kvalitet på 
uppgifterna är möjliga.

Testmetoderna ska regelbundet ses över 
och förbättras i syfte att minska antalet 
försök på ryggradsdjur och antalet djur 
som ingår i dem.

Motivering

Det är viktigt att här upprepa åtagandet att minska antalet djurförsök.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 7, PUNKT 2

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

2. Försök på människor och andra primater 
för syftet med denna förordning får utföras
endast då inga andra alternativ är 
möjliga. Sådana försök får inte 
genomföras i syfte att bestrida andra 
uppgifter.

Motivering

Försök på människor och andra primater bör genomföras endast om information som behövs 
för att skydda människors hälsa inte kan tas fram på något annat tillförlitligt sätt.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 8, PUNKT 3, LED C

c) För hälso- eller miljöfaror enligt del 3 
och 4 i bilaga I, internationellt vedertagna 
vetenskapliga principer eller internationellt 
validerade metoder.

c) För hälso- eller miljöfaror enligt del 3 
och 4 i bilaga I, i överensstämmelse med
välgrundade, helst internationellt 
vedertagna vetenskapliga principer eller 
internationellt validerade metoder.

Motivering

Det är viktigt att man vid fastställande av hälso- eller miljöfaror stöder sig på välgrundade, 
internationellt vedertagna vetenskapliga principer.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 11, PUNKT 1
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1. Om ett ämne innehåller ett annat ämne 
som klassificerats som farligt i form av en 
förorening, tillsats eller enskild 
beståndsdel, skall detta beaktas vid 
klassificeringen om föroreningens, 
tillsatsens eller den enskilda 
beståndsdelens koncentration är lika med 
eller större än gränsvärdet i punkt 3.

1. Om ett ämne innehåller ett annat ämne 
som klassificerats som farligt i form av en 
identifierad förorening, tillsats eller 
enskild beståndsdel, skall detta beaktas vid 
klassificeringen om föroreningens, 
tillsatsens eller den enskilda 
beståndsdelens koncentration är lika med 
eller större än gränsvärdet i punkt 3.

Motivering

I den aktuella bilaga VI till direktivet om farliga ämnen (avsnitt 1.7.2.1) föreskrivs att ämnen 
ska klassificeras om koncentrationerna av föroreningar, tillsatser eller enskilda 
beståndsdelar i dem motsvarar eller överstiger de fastställda gränserna enligt direktivet om 
farliga preparat. Detta har visat sig vara lämpligt med tanke på klassificering av många 
komplexa ämnen som innehåller varierande mängder föroreningar eller beståndsdelar som 
inte ens alltid går att identifiera.

Formuleringen i förslaget skulle automatiskt avse det lägsta gränsvärdet, oberoende av 
motivering.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 11, PUNKT 2

2. Om en blandning innehåller ett ämne 
som klassificerats som farligt, antingen 
som beståndsdel eller i form av en 
förorening eller tillsats, skall detta beaktas 
vid klassificeringen om ämnets 
koncentration är lika med eller större än 
gränsvärdet i punkt 3.

2. Om en blandning innehåller ett ämne 
som klassificerats som farligt, antingen 
som beståndsdel eller i form av en 
identifierad förorening eller tillsats, skall 
detta beaktas vid klassificeringen om 
ämnets koncentration är lika med eller 
större än gränsvärdet i punkt 3.

Motivering

I den aktuella bilaga VI till direktivet om farliga ämnen (avsnitt 1.7.2.1) föreskrivs att ämnen 
ska klassificeras om koncentrationerna av föroreningar, tillsatser eller enskilda 
beståndsdelar i dem motsvarar eller överstiger de fastställda gränserna enligt direktivet om 
farliga preparat. Detta har visat sig vara lämpligt med tanke på klassificering av många 
komplexa ämnen som innehåller varierande mängder föroreningar eller beståndsdelar som
inte ens alltid går att identifiera.

Formuleringen i förslaget skulle automatiskt avse det lägsta gränsvärdet, oberoende av 
motivering.
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Ändringsförslag 26
ARTIKEL 26, PUNKT 2, STYCKE 2

Nivån på avgiften skall fastställas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 54.2.

Nivån på avgiften skall fastställas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 54.2. En nedsatt avgift ska 
tillämpas för små och medelstora företag.

Motivering

Mot bakgrund av den kostnadsbörda som Reach- och GHS-bestämmelserna skapar för små 
och medelstora företag begärs här en nedsättning av den föreskrivna avgiften.

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 26, PUNKT 4A (ny)

4a. Leverantören ska utan dröjsmål 
meddela kemikaliemyndigheten om 
klassificeringen av ett ämne eller en 
blandning anpassas i enlighet med 
artikel 15. Om klassificeringen ändras till 
faroklass 3.5., 3.6 eller 3.7 i bilaga I ska 
kemikaliemyndigheten se över beslutet om 
sekretess.

Motivering

Man måste förutse en situation där klassificeringen av ett ämne eller en blandning vars 
kemiska identitet omfattas av viss sekretess ändras. Om klassificeringen ändras till CMR
måste kemikaliemyndigheten se över sitt beslut om sekretess.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 31, PUNKT 2, INLEDNINGEN

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

2. På begäran av kommissionen, eller i 
tillämpliga fall en medlemsstat, skall 
kemikaliemyndigheten utarbeta utkast till 
undantag från märkningskraven (inbegripet 
användningsvillkoren) i artiklarna 17 
och 34, och lämna dessa till kommissionen, 
enligt följande:
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Motivering

För att göra det lättare för små och medelstora företag att tillämpa bestämmelserna bör man 
i förordningen bereda möjlighet också för medlemsstaterna att i tillämpliga fall begära att 
kemikaliemyndigheten utarbetar utkast till undantag, vilka den sedan lämnar till 
kommissionen.

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 31, PUNKT 2A (ny)

2a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 1 och 2 får faro- eller 
skyddsangivelser för ämnen eller 
blandningar som förpackats i små eller 
andra förpackningar som är svåra att 
märka ges med hjälp av en hänvisning till 
en webbplats eller ett gratisnummer. För 
ämnen och blandningar som klassificeras 
som farliga ska den tillhörande
farosymbolen alltid anges på märkningen.

Motivering

Om små eller andra förpackningar som är svåra att märka är försedda med en mängd 
uppgifter är det inte säkert att konsumenten kan ta till sig informationen. I syfte att informera 
konsumenten kan det då vara förnuftigt att ange en webbplats eller ett gratisnummer som går 
att läsa tydligt också på små ytor och som konsumenten kan vända sig till för att erhålla 
nyttig och relevant information. Som ytterligare säkerhetsåtgärd bör farliga ämnen dock 
alltid märkas med respektive farosymbol.

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 31, PUNKT 2B (ny)

2b. Ingen märkning ska krävas för 
förpackningar för engångsapplicering 
(eller engångsbruk, eller med
engångsportioner eller engångsdoser)
som förvaras i ytterförpackningar som är 
märkta i enlighet med denna förordning
och som avlägsnas enbart för att 
användas i enlighet med drifts- eller 
bruksanvisningar och töms omedelbart.
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Motivering

Dessa två farokategorier är inte förbundna med någon farosymbol. Om faroangivelsen 
utelämnas från förpackningen kommer konsumenterna inte att vara medvetna om denna 
särskilda fara. Ändringsförslaget återspeglar gängse praxis enligt direktivet om farliga 
preparat när det gäller blandningar som klassificeras som R10 eller R52/53 (klassificeringar 
som inte är förbundna med någon farosymbol).

Härmed klargörs situationen för blandningar som levereras som engångsdoser där produkten 
(t.ex. en tablett) a) är avsedd enbart för engångsbruk och b) ska avlägsnas från 
ytterförpackningen just före användning och c) har alla anvisningar (och ytterligare 
märkning) på ytterförpackningen.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 33

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; detta ska ske 
utan dröjsmål och inom en period på 
högst sex månader efter det att 
klassificeringen har ändrats.

Leverantören av en blandning som avses i 
artikel 24 skall genast uppdatera 
märkningen om klassificeringen eller 
märkningen av blandningen ändras.
Denna artikel skall inte påverka 
tillämpningen av direktiv 91/414/EEG och 
direktiv 98/8/EG.

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

Motivering

Alla ändringar av klassificeringen av ämnen eller blandningar bör leda till en snabb 
uppdatering av märkningen. Leverantören bör agera så snabbt som möjligt, men även i 
mindre brådskande fall (t.ex. vid uppdatering av tillverkarens postadress) inom en klart 
fastställd tidsfrist.

Av säkerhetsskäl bör märkningen ändras så snabbt som möjligt då omständigheterna har 
ändrats.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1
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1. Om det finns både en ytter- och 
innerförpackning, och ytterförpackningen 
inte har en farosymbol enligt 
bestämmelserna för transport av farligt 
gods i förordning (EEG) nr 3922/91, 
direktiv 94/55/EG, direktiv 96/49/EG eller 
direktiv 2002/59/EC, skall både ytter- och 
innerförpackningen märkas i enlighet med 
denna förordning.

1. Om det finns både en ytter- och 
innerförpackning ska märkningskraven 
anses uppfyllda om ytterförpackningen är 
märkt enligt bestämmelserna för transport 
av farligt gods i förordning (EEG) 
nr 3922/91, direktiv 94/55/EG, 
direktiv 96/49/EG eller 
direktiv 2002/59/EC, och om 
innerförpackningen eller 
innerförpackningarna är märkta i 
enlighet med denna förordning.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med vad som föreskrivs i den aktuella texten i direktivet om 
farliga preparat.

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 36, PUNKT 2A (ny)

2a. Om den nödvändiga märkningen på 
innerförpackningen är klart synlig på 
grund av att ytterförpackningen är 
genomskinlig (t.ex. plastfolie), ska det inte 
krävas någon ytterligare märkning av 
ytterförpackningen.

Motivering

Om ytterförpackningen är genomskinlig är det onödigt att anbringa ytterligare märkning som 
skulle kunna skapa förvirring.

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 36A (ny)

Artikel 36a
Vägledning som kemikaliemyndigheten

bistår med
1. Trots vad som sägs i 
märkningsreglerna i avdelning III ska 
leverantören av ett ämne eller en 
blandning som är avsedd att användas av 
allmänheten märka produkten i enlighet 
med den vägledning som 
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kemikaliemyndigheten bistår med för 
lämnande av information till allmänheten
om riskerna med och säker användning 
av kemikalier och blandningar, i enlighet 
med bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1907/2006.
2. Kemikaliemyndigheten ska utarbeta 
den vägledning som avses i punkt 1 ovan i 
samråd med behöriga myndigheter och 
intressenter samt med beaktande av 
relevant bästa praxis i lämplig 
utsträckning. Vägledningen ska vara 
tillgänglig inom 18 månader från denna 
förordnings ikraftträdande.

Motivering

Konsumenterna måste informeras på korrekt sätt för att man ska kunna garantera en högre 
säkerhets- och skyddsnivå. Ett lämpligt och enhetligt kommunikationssystem kommer att ge 
konsumenterna den information de behöver för att kunna hantera riskerna på ett säkert och 
effektivt sätt då de använder produkter som innehåller kemikalier.

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 37, PUNKT 2

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

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

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 såvida inte 
särskilda förpackningsbestämmelser 
gäller för blandningen i enlighet med ett 
separat gemenskapsdirektiv eller en 
separat gemenskapsförordning.
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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 såvida inte 
särskilda förpackningsbestämmelser 
gäller för blandningen i enlighet med ett 
separat gemenskapsdirektiv eller en 
separat gemenskapsförordning.

Motivering

I syfte att garantera en adekvat skyddsnivå bör man vidmakthålla de eventuella 
särbestämmelser som gäller för olika ämneskategorier och särskilda blandningar.

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 40, PUNKT 1, LED E

e) eventuella andra parametrar som 
möjliggör en bedömning av hälso- eller 
miljöfarorna med en blandning som 
innehåller det farliga ämnet i fråga eller i 
förekommande fall för ämnen som 
innehåller sådana farliga ämnen som 
föroreningar, tillsatser och beståndsdelar.

e) eventuella andra parametrar som 
möjliggör en bedömning av hälso- eller 
miljöfarorna med en blandning som 
innehåller det farliga ämnet i fråga eller i 
förekommande fall för ämnen som 
innehåller sådana farliga ämnen som 
identifierade föroreningar, tillsatser och 
beståndsdelar.

Motivering

I den aktuella bilaga VI till direktivet om farliga ämnen (avsnitt 1.7.2.1) föreskrivs att ämnen 
ska klassificeras om koncentrationerna av föroreningar, tillsatser eller enskilda 
beståndsdelar i dem motsvarar eller överstiger de fastställda gränserna enligt direktivet om 
farliga preparat. Detta har visat sig vara lämpligt med tanke på klassificering av många 
komplexa ämnen som innehåller varierande mängder föroreningar eller beståndsdelar som 
inte ens alltid går att identifiera.

Formuleringen i förslaget skulle automatiskt avse det lägsta gränsvärdet, oberoende av 
motivering.

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 41, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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 på mer än 1 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:

Motivering

Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska varje ämne som tillverkas eller 
importeras i mängder på mer än 1 ton registreras. I linje med Reach-bestämmelserna och de 
ingående och omfattande utvärderingar som har lett till att denna tröskel infördes är det 
lämpligt att föreskriva samma tröskel också för anmälan till kemikaliemyndigheten av de 
uppgifter som krävs inom ramen för GHS.

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 43, PUNKT 1, STYCKE 3

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 
tillgängliga för allmänheten förutom när 
en leverantör har lämnat in en begäran 
enligt artikel 26 och
kemikaliemyndigheten har tillstyrkt
begäran. 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.

Motivering

Man måste säkra rätten till skydd av immateriella rättigheter.
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Ändringsförslag 39
ARTIKEL 45

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

1. Medlemsstaterna skall utse det eller de 
organ som skall ta emot uppgifter från 
leverantörerna, 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.

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

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

Informationen får inte användas för andra 
syften.

Informationen får inte användas för några 
som helst 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 för personskador, 
vilken inrättats som ett led i programmet 
om det europeiska rapporteringssystemet 
för hem- och fritidsolycksfall (European 
Home and Leisure Accident Surveillance 
System, EHLASS) sända in uppgifter om 
antalet olyckor och vilka blandningar som 
berörts av dem, i de fall de utsedda 
organen fått ta emot förfrågningar om 
medicinska åtgärder för att behandla och 
bota offren.

Motivering

Skydd för immateriella rättigheter måste garanteras. Samtidigt är det lämpligt att samla in 
och sprida uppgifter om olyckor.

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 46, PUNKT 1
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1. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder, däribland offentliga 
kontroller, för att säkerställa att ämnen och 
blandningar inte släpps ut på marknaden 
om de inte har klassificerats, märkts och 
förpackats i enlighet med denna 
förordning.

1. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder, däribland offentliga 
kontroller och andra åtgärder som är
lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, för att säkerställa att 
ämnen och blandningar inte släpps ut på 
marknaden om de inte har klassificerats, 
märkts och förpackats i enlighet med denna 
förordning.

Motivering

Från Reach.

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 47

Medlemsstaterna skall fastställa påföljder 
vid överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och vidta erforderliga 
åtgärder för att se till att de verkställs. 
Påföljderna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna skall anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 
18 månader efter det att denna förordning 
har trätt i kraft och snarast möjligt anmäla 
varje senare ändring av dem till 
kommissionen.

Medlemsstaterna skall fastställa påföljder 
vid överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och vidta erforderliga 
åtgärder för att se till att de verkställs. 
Påföljderna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna skall anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 
18 månader efter det att denna förordning 
har trätt i kraft och snarast möjligt anmäla 
varje senare ändring av dem till 
kommissionen. Kommissionen ska 
bedöma uppgifterna om påföljder och 
sprida exempel på bästa praxis i fråga om 
effektivitet.

Motivering

Kommissionen bör analysera de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att förordningen ska 
genomföras som sig bör. Upplysningar om de mest effektiva påföljderna bör föras ut till 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 53

Kommissionen får justera och anpassa 
artiklarna 12, 14, 23, 27–32 och 37.2 
andra och tredje stycket samt

Kommissionen får, i enlighet med vad som 
föreskrivs i denna förordning, justera och 
anpassa bilagorna I–VII till den tekniska 
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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.

och vetenskapliga utvecklingen. 
Kommissionen ska ta vederbörlig hänsyn 
till den fortsatta utvecklingen av GHS 
inom FN samt till utvecklingen av 
internationella program för och 
konventioner om kemikalier samt till 
uppgifter från olycksdatabaser såsom 
giftinformationsenheter och det 
europeiska rapporteringssystemet för 
hem- och fritidsolycksfall (European 
Home and Leisure Accident Surveillance 
System, EHLASS) samt till alternativa 
försök, som validerats av Europeiskt 
centrum för validering av alternativa 
metoder (European Centre for Validation 
of Alternative Methods, ECVAM). 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.

Motivering

Förordningen måste visserligen anpassas efter teknikens och vetenskapens framsteg, men 
juridiskt kan detta inte ske annat än genom medbeslutandeförfarandet. Alltså bör alla 
anpassningar av artiklarna i förordningen göras genom detta förfarande. Vid det kommande 
anpassningsarbetet måste det tas hänsyn till hur GHS och andra internationella program för 
och konventioner om kemikalier utvecklats. I olycksdatabaser får man information om vilka 
praktiska konsekvenser denna lagstiftning fått och detta bör det även tas hänsyn till. 
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MOTIVERING

Diskussionen om kemikalier och den roll de spelar i våra liv kom i gång på internationell nivå 
1980, först inom Internationella arbetsorganisationen (ILO) och sedan inom FN, som, efter 
olika mellanliggande etapper (Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 2002) antog systemet GHS i 
december 2002 (med översyn av systemet 2005).

På europeisk nivå har följande skett:

 2001 offentliggjorde kommissionen en vitbok med titeln ”Strategi för den framtida 
kemikaliepolitiken”, där kommissionen sade sig ha för avsikt att föreslå att GHS skulle 
införlivas med gemenskapslagstiftningen.

 Den 29 oktober 2003 förklarade kommissionen, i motiveringen till det ändrade direktivet 
67/548/EG, som antogs tillsammans med Reach, att den hade för avsikt att utarbeta ett 
förslag om GHS.

 Samråd med berörda parter hölls mellan den 21 augusti och den 21 oktober 2006. 
370 bidrag inkom.

 Den 27 juni 2007 antog kommissionen förslaget.
 I juni 2007 trädde Reach i kraft, som är ett av de huvudsakliga inslagen i 

kemikaliepolitiken.

GHS

GHS är ett frivilligt internationellt program för harmonisering, vilket EU beslutade att gå med 
i för att inrätta en gemensam och konsekvent grund för hanteringen av riskerna med 
kemikalier, med grundläggande regler för att trygga:

– säkerheten vid transporter av farligt gods,
– konsument-, arbetar- och miljöskyddet.

I förslaget till förordning:

 harmoniseras klassificeringen av ämnen och blandningar och märknings- och 
förpackningsreglerna för farliga ämnen och blandningar,

 åläggs leverantörerna att klassificera ämnen och blandningar,
 fastställs en lista över ämnen med deras harmoniserade klassificeringar och märkningar på 

gemenskapsnivå (i del 3 i bilaga VI),
 upprättas ett klassificerings- och märkningsregister, som består av alla anmälningar, 

inlämningar och harmoniserade klassificeringar.

Med tanke på hur omfattande den internationella handeln med kemikalier är upplevdes det 
som att ett internationellt harmoniserat klassificerings- och märkningssystem var det bästa 
sättet att garantera, inte bara säkerheten, utan också kvaliteten på och konsekvensen i 
informationen om kemikalier som tillverkats lokalt eller importerats, samt för att övervaka 
exponeringen för olika ämnen och på det sättet också normerna för hälsa och miljöskydd 
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runtom i världen. Om konsumenterna ges tydligare information av begripligt och relevant slag 
får vi också garantier för att denna lagstiftning får bästa möjliga verkan.

Som det ser ut i dag kan det hända att samma ämne eller samma halt av ett ämne, uttryckt i 
procent, klassificeras högst annorlunda i det ena landet jämfört med i det andra, eftersom man 
använder olika klassificeringssystem. Ett och samma ämne kan klassificeras som antingen 
farligt, giftigt eller skadligt eller rentav icke-farligt (Ett exempel: om giftverkan av ett ämne 
vid oralt intag är sådan, att LD50-värdet uppgår till 257 mg/kg kroppsvikt, då klassificeras 
ämnet som farligt enligt GHS, medan det i EU och sådana länder som Australien, Malaysia 
och Thailand klassificeras som skadligt med ett andreaskors. I Förenta staterna, Kanada, 
Japan och Korea klassificeras samma ämne som giftigt, i Nya Zeeland som farligt och i Kina 
som icke-farligt).

Om ett ämne klassificeras som farligt i Europa kan det hända att samma ämne – till exempel i 
länder som Kina – inte är märkt med några varningar. Detta ger inte bara upphov till 
otillbörliga fördelar inom konkurrensen, utan utgör också ett allvarligt hot mot konsumenterna 
överallt, i synnerhet på en världsomfattande marknad. Här har vi en av huvudorsakerna till att 
kommissionen och medlemsstaterna deltog i FN:s arbete och beslutade att ta med systemet i 
gemenskapslagstiftningen.

Överallt i världen produceras det kemikalier och drivs handel med dem och riskerna är de 
samma, oavsett på vilket plats man befinner sig. Alltså får inte heller systemet för 
klassificering av riskerna skilja sig från det ena landet till det andra. Ett ämne är lika riskfyllt 
eller riskfritt för konsumenterna var som helst.

Tidsfristerna för GHS

Omklassificeringen och märkningen av ämnen måste slutföras enligt följande tidtabell:

 Senast den 1 december 2010 för ämnen (3,5 år efter att Reach trätt i kraft)
 Senast den 1 juni 2015 för blandningar (4,5 år senare)

Tidsfristen börjar löpa från och med att Reach trätt i kraft och alla ytterligare dröjsmål med 
antagandet av denna förordning kunde bli en tung belastning för företagen och deras 
anställda. Med tanke på att texten stammar från FN och är resultatet av internationella 
förhandlingar, som kommissionen och alla medlemsstater deltagit i, har det beslutats att 
endast så många ändringsförslag skall inges som behövs för att förslaget ska stämma överens 
med nuvarande föreskrifter inom branschen och bli mera konsekvent med Reach.
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