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EU Kommissionens förslag COM 
(2022) 748 till ändringar i förordning 
(EG) 1272/2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar (CLP), 
diarienummer M2022/02345 
 
Upphandlingsmyndigheten har fått tillfälle att yttra sig över Europeiska 
kommissionens förslag (COM)(2022) 748 till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).  
  
Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och 
stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter. Vi 
ger dessutom vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner.  
  
Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för rättssäkra, effektiva och hållbara 
upphandlingar till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. 
Upphandlingsmyndigheten arbetar med stöd för hållbar upphandling som ska bidra 
till att Sverige når lokala, regionala, nationella och internationella miljömål.   
  
Yttrandet avgränsas utifrån Upphandlingsmyndighetens uppdrag och fokuserar på de 
delar som berör arbetet med ökad klimat- och miljöhänsyn i upphandling.  

Sammanfattande bedömning 

Upphandlingsmyndigheten anser att det är positivt att förordningen för förpackning, 
klassificering och märkning revideras.  
 
Revisionen fokuserar på korrekt klassificering och införande av nya faroklasser, 
tydligare kommunikation mot konsument, samt att åtgärda luckor och oklarheter i 
regleringen och säkerställa efterlevnad av förordningen.  
Vid offentlig upphandling används klassificering av ämnen och produkter för att ställa 
krav som utesluter ämnen eller blandningar med egenskaper som är negativa för miljö 
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eller hälsa. När klassificeringen är korrekt angiven på etiketter samt i 
säkerhetsdatablad förenklar det även vid uppföljning av ställda krav. I 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier används krav på klassificering där 
det är möjligt. 

Upphandlingsmyndighetens synpunkter 

Korrekt klassificering samt införande av nya faroklasser 
Upphandlingsmyndigheten är positiv till att ett av målen i revisionen är att säkerställa 
korrekt klassificering av kemiska ämnen och blandningar, då det underlättar för 
upphandlande organisationer att undvika farliga ämnen och blandningar samt 
möjliggör likvärdig uppföljning av ställda hållbarhetskriterier. 
 
Upphandlingsmyndigheten är positiv till införandet av nya faroklasser för ämnen med 
egenskaper som hormonstörande (ED), persistenta, bioackumulerbara och toxiska 
(PBT), väldigt persistenta och väldigt bioackumulativa (vPvB), persistenta, mobila och 
toxiska (PMT) samt väldigt persistenta och väldigt mobila egenskaper (vPvM). 
Kriterierna för de nya faroklasserna introduceras via en delegerad akt.  
Genom att införa dessa faroklasser blir det enklare för offentlig sektor att ställa krav 
på utfasning eller begränsning av ämnen med sådana egenskaper. Uppföljningen 
underlättas avsevärt när den upphandlande organisationen kan följa upp dessa 
egenskaper genom klassificeringen på etikett och i säkerhetsdatablad. 
 
Tydligare kommunikation till konsument 
Upphandlingsmyndigheten välkomnar att etiketternas märkning blir tydligare, genom 
krav på textstorlek, typsnitt och bakgrundsfärg men även genom ökade möjligheter till 
utvikbara etiketter. Sådana förtydliganden underlättar vid uppföljning av ställda 
hållbarhetskriterier vid upphandling. 
 
Ett av förslagen innebär införande av ett ramverk för att kompletterande information 
från etiketter ska kunna finnas digitalt i form av digitala etiketter. Detta avser dock 
inte information som är avgörande för miljö och hälsa, som faroinformation. Den 
typen av information ska finnas på den fysiska etiketten. Upphandlingsmyndigheten 
är positiv till att kompletterande information finns digitalt, men vill understryka 
vikten av att behålla faroinformation på förpackningen för att underlätta vid 
uppföljning av ställda krav. 
 
Rättsliga oklarheter och efterlevnad 
I art. 4(10) föreslås en ändring som syftar till att förtydliga ansvarsförhållanden vid 
köp från leverantörer utanför EU. Bestämmelsen har utformats på ett sådant sätt att 
det framstår som oklart vad som gäller då köparen är en upphandlande organisation. 
Upphandlingsmyndigheten anser att bestämmelsen bör utformas på ett sådant sätt att 
det tydligt framgår att den ansvarsfördelning som gäller för konsumenter i stort även 
omfattar upphandlande organisationer. 
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Generaldirektör Inger Ek har beslutat i detta ärende. Hållbarhetsspecialist Susanna 
Vesterlund har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
hållbarhetsspecialist Anette Svensson och jurist Sophia Anderberg deltagit. 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Inger Ek 
    

__________________________ 
Susanna Vesterlund 
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