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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1336/2008
av den 16 december 2008
om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 för att anpassa den till förordning (EG) nr 1272/2008 om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(4)

Enligt en analys av de möjliga effekterna av att
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG ersätts och GHSkriterierna införs kan tillämpningsområdet för förordning
(EG) nr 648/2004 behållas genom att hänvisningarna till
direktiven i den förordningen uppdateras.

(5)

Övergången
från
klassificeringskriterierna
i
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG bör vara helt
genomförd den 1 juni 2015. Tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare enligt förordning (EG) nr 1272/2008 och bör
därför ges möjlighet enligt den här förordningen att
anpassa sig till den övergången inom en liknande tidsram
som den som föreskrivs i förordning (EG) nr 1272/2008.

(6)

Förordning (EG) nr 648/2004 bör därför ändras i enlighet
med detta.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (3) harmoniseras klassificeringen och märkningen
av ämnen och blandningar inom gemenskapen. Den förordningen kommer att ersätta såväl rådets direktiv
67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar
och andra författningar om klassificering, förpackning och
märkning av farliga ämnen (4) som Europaparlamentets
och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av förordning (EG) nr 648/2004
Förordning (EG) nr 648/2004 ska ändras på följande sätt:
1.

Ordet ”preparat” [svensk översättning av den engelska termen ”preparation”] i den betydelse som avses i artikel 3.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1907/2006 (7) i dess lydelse av den 30 december 2006
[där ”preparation” översatts med ”beredning”] ska utom i
sammansatta ord ersättas med ordet ”blandning(ar)” i hela
texten.

2.

I artikel 9.1 ska den inledande meningen ersättas med
följande:

Förordning (EG) nr 1272/2008 bygger på erfarenheten
från direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG och innehåller de klassificerings- och märkningskriterier för ämnen
och blandningar som fastställts i det globalt harmoniserade
systemet för klassificering och märkning av kemikalier
(GHS) som har antagits inom ramen för FN.
Vissa bestämmelser om klassificering och märkning i direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG gäller också vid tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning, som
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och
rengöringsmedel (6).

(1) EUT C 120, 16.5.2008, s. 50.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 3 september 2008 (ännu ej
offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 28 november 2008.
(3) EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.
(4) EGT L 196, 16.8.1967, s. 1.
(5) EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.
(6) EUT L 104, 8.4.2004, s. 1.

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (*), ska tillverkare som
på marknaden släpper ut ämnen och/eller blandningar som
omfattas av denna förordning ge medlemsstaternas behöriga
myndigheter tillgång till följande:
(*) EUT L 353, 31.12.2008, s. 1”
(7) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.
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Artikel 11.1 ska ersättas med följande:
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Artikel 2
Ikraftträdande och tillämpning

”1.
Bestämmelserna i punkterna 2–6 påverkar inte
bestämmelserna om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar i förordning (EG)
nr 1272/2008.”

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 1.2 och 1.3 ska tillämpas från och med den 1 juni 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Strasbourg den 16 december 2008.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

Ordförande

Ordförande

