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Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av
rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och
märkning av farliga ämnen för att anpassa det till förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet
(Europeiska unionens officiella tidning L 396 av den 30 december 2006)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/2006 skall lyda som följer:

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006
av den 18 december 2006
om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen för att anpassa det till förordning (EG)
nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)
samt om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

3.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95,

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

med beaktande av kommissionens förslag,
Tester och bedömning av ämnenas egenskaper
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

Tester på ämnen som utförs inom ramen för detta direktiv
skall utföras enligt de krav som föreskrivs i artikel 13 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/
2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)
samt om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (*).

efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
Inför beslutet om att anta förordning (EG) nr 1907/2006 (3) bör
direktiv 67/548/EEG (4) anpassas och de regler i direktivet som
handlar om anmälningsplikt och riskbedömning när det gäller
kemikalier upphöra att gälla.

(*) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.”

4.

Artikel 5 skall ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 skall första stycket ersättas med följande:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 67/548/EEG skall ändras på följande sätt:
1.

I artikel 1.1 skall leden a, b och c utgå.

2.

I artikel 2.1 skall leden c, d, f och g utgå.

(1) EUT C 294, 25.11.2005, s. 38.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 17 november 2005 (EUT C 280 E,
18.11.2006, s. 440), rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 juni
2006 (EUT C 276 E, 14.11.2006, s. 252) och Europaparlamentets
ståndpunkt av den 13 december 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT).
(3) Se sidan 3 i detta nummer av EUT.
(4) EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1). Rättat i EUT
L 216, 16.6.2004, s. 3.

”Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder
för att säkerställa att ämnen inte kan släppas ut på marknaden, som sådana eller ingående i beredningar, om de
inte förpackats och märkts enligt artiklarna 22–25 till
detta direktiv och kriterierna i bilaga VI till detta direktiv
samt, när det gäller registrerade ämnen, enligt den information som erhålls genom tillämpning av artiklarna 12
och 13 i förordning (EG) nr 1907/2006, varvid
undantag dock skall göras för beredningar som regleras i
andra direktiv.”
b) Punkt 2 skall ersättas med följande:
”2.
Bestämmelserna i punkt 1 första stycket skall gälla
till dess att ämnet upptas i bilaga I eller till dess att ett
beslut att inte ta upp ämnet har fattats i enlighet med
förfarandet i artikel 29.”
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5.

Artiklarna 7–15 skall utgå.

6.

Artikel 16 skall utgå.

7.

Artiklarna 17–20 skall utgå.

8.

Artikel 27 skall utgå.

9.

Artikel 32 skall ersättas med följande:
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”Artikel 32
Hänvisningar
Hänvisningar till bilagorna VII A, VII B, VII C, VII D och
VIII till detta direktiv skall utformas som hänvisningar till
de motsvarande bilagorna VI, VII, VIII, IX, X och XI till
förordning (EG) nr 1907/2006.”
10. Bilaga V skall utgå.
11. Bilaga VI skall ändras enligt följande:
a) I avsnitten 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3,
9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 och 9.5 i denna bilaga, skall orden
”bilaga V” och ”bilaga V till det här direktivet” ersättas
med ”kommissionens förordning om testmetoder i
enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1907/
2006”.

kan dessutom bli föremål för översyn när nyare data
framkommer.”
d) I avsnitt 5.2.1.2 skall andra stycket andra meningen
ersättas med följande:
”Sådana data skall normalt grundas på de undersökningar som krävs i bilaga IX till förordning (EG)
nr 1907/2006 eller likvärdiga studier, och kan omfatta:”
12. Bilagorna VII A, VII B, VII C, VII D och VIII skall utgå.
Artikel 2
1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv med verkan från och med den 1 juni 2008. De skall
genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

b) Avsnitt 1.6.1 a skall ersättas med följande:
”a) Ämnen för vilka den information som anges i
bilagorna VI, VII och VIII till förordning (EG)
nr 1907/2006 erfordras: De flesta data som krävs
för klassificering och märkning framgår av ’baskraven’. Denna klassificering och märkning skall om
nödvändigt ses över när ytterligare information blir
tillgänglig (bilagorna IX och X till förordning (EG)
nr 1907/2006).”
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Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Det skall tillämpas från och med den 1 juni 2008.
Trots vad som sägs i andra stycket i denna artikel skall artikel 1.6
tillämpas från och med den 1 augusti 2008.

c) I avsnitt 5.1 skall andra stycket ersättas med följande:
”De kriterier som anges nedan är hämtade direkt från
testmetoderna i kommissionens förordning om testmetoder i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG)
nr 1907/2006 om metoderna nämns där. De testmetoder som är nödvändiga för att uppfylla ’baskraven’
enligt bilagorna VII och VIII till förordning (EG)
nr 1907/2006 har sina begränsningar och den information som erhålls genom dem kan vara otillräcklig för att
göra en korrekt klassificering. Det kan därför krävas
ytterligare data som erhålls från undersökningar enligt
bilaga IX eller X till förordning (EG) nr 1907/2006 eller
andra likvärdiga undersökningar. Klassificerade ämnen

Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2006.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar
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