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Region Västerbottens nätverksgrupp Samrådsgrupp Avfall, vill lämna synpunkter på 

EU-kommissionens förslag M2022/02345 till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om 

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP). 
 

 

Vem/vilka ingår i Samrådsgrupp Avfall? 

Samrådsgrupp Avfall bildades 1991 utifrån kommunernas ökade behov av samverkan kring 

avfallsfrågor. Samrådsgrupp Avfall består av representanter från Västerbottens alla 15 kommuner 

(Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Malå, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, 

Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele) samt kommunerna Arvidsjaur och Arjeplog. Några av de 

viktigaste områdena som Samrådsgrupp Avfall arbetar med är samsyn, kompetensstöd och samverkan.  

 

Samrådsgrupp Avfall (SGA) lämnar sina synpunkter nedan i punktform. Inledningsvis vill SGA 

sammanfatta förslaget med att SGA är mycket positiv till EU-kommissionens förslag till 

ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen 

och blandningar (CLP). Ska en giftfri miljö kunna säkerställas måste luckor i lagstiftningen 

täckas och nivån för klassning, märkning och förpackningar av ämnen och blandningar höjas. 

SGA anser att: 

 

• det är viktigt att förslaget föreslår en bättre identifiering och klassificering av 

farliga kemikalier. En felaktig, föråldrad och divergerande klassificering kan leda 

till informationsbrister för användare av kemikalier som i sin tur kan öka 

exponeringen för dessa kemikalier för att minska riskerna för människors hälsa 

och miljön. 

• det är bra att nya definitioner, vetenskapliga och tekniska kriterier för långlivade, 

bioackumulerande och toxiska ämnen kompletteras i CLP förordningen.  

• det är viktigt med en förbättrad kommunikation om kemiska faror. Det är inte 

alltid lätt för den enskilda individen att förstå och avgöra farligheten i en produkt. 

Därför är det ett bra förslag att göra märkningen mer konsumentvänlig.  

• tydlig märkning underlättar för leverantörerna när den är gemensam för alla EU 

stater och när det införs tydliga regler för undantag. 

• det ska införas krav på att leverantörerna ser till att ämnen eller blandningar, 

inklusive det som säljs online via distansförsäljning uppfyller CLP-förordningens 

krav, särskilt när det gäller klassificering, märkning och förpackning. Ofta visas 
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online-erbjudanden och annonser inte någon faroinformation, och då kan 

konsumenterna inte göra välgrundade val vid ögonblick för att acceptera online-

erbjudandet. Information om kemikaliemärkning ska därför göras tillgänglig 

innan den släpps ut på marknaden oavsett försäljning via butik eller online. 

• det är bra förslag i översynspaketet för CLP-förordningen, där syftet är att alla 

farliga kemikalier klassificeras adekvat och enhetligt i hela EU.  

• det är även viktigt att översynspaketet för CLP-förordningen ses över så att reglerna om 

klassificering och kommunikation av kemiska faror tillämpas av alla relevanta aktörer 

i leveranskedjan. 

• det vore bra om det ställdes krav på digitala produktpass som samlar in data om 

en produkt och dess värdekedja. Det skulle bland annat kunna ge 

konsumenterna tillgång till information om farorna med kemikalier i 

produkten på ett smidigt och enkelt sätt.  
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