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Ändringar i KIFS 2008:2 och KIFS 2005:7 med ikraftträdande 2010-08-01
(ändringsföreskrifterna KIFS 2010:4 och KIFS 2010:5)
1. Syftet med ändringarna
Omdisponerade regler om klassificering, märkning och förpackning
Regeringen har genom ändringsförfattningen SFS 2010:965 ändrat vissa bestämmelser i
förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna
innebär bl.a. att grundläggande bestämmelser om klassificering, märkning och förpackning av
kemiska produkter har tagits in i 16-22 §§ förordningen. Sådana detaljregler fanns tidigare
enbart i KemI:s föreskrifter KIFS 2004:7 och KIFS 2008:2. För att undvika dubbelreglering
måste vissa bestämmelser i KemI:s föreskrifter tas bort eller modifieras. Ändringarna i
föreskrifterna beskrivs i detalj nedan. De innebär inga ändringar i sak. Samma krav som
tidigare gäller, men grundkraven uttrycks nu i förordning med vissa kompletteringar och
begränsningar i KemI:s föreskrifter.
Komplettering av listan med undantag enligt RoHS
EU- kommissionen har beslutat (Beslut 2010/122/EU) om en ändring i bilagan till direktivet
2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och
elektroniska produkter (RoHS). Ändringen innebär att vissa användningar av kadmium i
lysdioder tillåts till den 1 juli 2014. Undantaget bör föras in i 5 kap. 39 § KIFS 2008:2.
2. Ändringar i KIFS 2008:2
2 kap 1 §
Begränsningarna i andra – fjärde stycket fanns tidigare i 2 kap. 1 § första stycket och 4-5
stycket.
2 kap 2 §
De grundläggande kraven på förpackningar har flyttats till 19 § förordningen 2008:245. Texten
i 2 § fanns tidigare i 2 kap. 1 § 3 stycket.
2 kap 3 §
Första stycket är i princip oförändrat. Andra stycket fanns tidigare i 2 kap. 2 § 1 andra
meningen.
2 kap 4 §
De grundläggande kraven på barnskyddande förslutningar har flyttats till 20 § förordningen
2008:245. Andra stycket fanns tidigare i 2 kap. 1 § andra stycket.
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2 kap 5 §
De grundläggande kraven på kännbar varningsmärkning har flyttats till 21 § förordningen
2008:245. Texten i 5 § fanns tidigare i 4 § andra – fjärde stycket.
2 kap 6 §
De krav som avser vilseledande förpackningar finns nu i 22 § förordningen 2008:245. Texten i
6 § fanns tidigare i 2 kap. 5 § tredje stycket.
5 kap 39 §
Den nya punkten 39 inför undantaget i kommissionens beslut 2010/122/EU.
3. Ändringar i KIFS 2005:7
1§
En hänvisning till de nya bestämmelserna i förordningen 2008:245 har införts i första stycket. I
definitionerna i andra stycket har begreppet ”beredningar” behållits, och detta begrepp används
tills vidare i föreskrifterna i stället för ”blandningar” som betyder samma sak. En hänvisning
har införts till definitionen av det senare begreppet i 14 kap. 2 § miljöbalken. Begreppet
”kemiska produkter” definieras numera i 14 kap. 2 § miljöbalken och har därför tagits bort ur
definitionerna, liksom definitionen av ”släppa ut på marknaden”, som nu finns i 2 §
förordningen 2008:245. I sak är definitionerna oförändrade.
1 a §, 4 - 6 §§
Paragraferna har kompletterats, så att undantagen från märkningskrav gäller även i förhållande
till de nya bestämmelserna i förordningen 2008:245.
I 6 § tredje stycket har hänvisningen till EU-förordningen om export och import av farliga
kemikalier uppdaterats till att gälla aktuell version.
4. Konsekvenser
Ändringarna är redaktionella och innebär inte någon ändring i sak i de regler som gäller för
klassificering, förpackning och märkning av kemiska produkter. Ändringen i 5 kap 39 § KIFS
2008:2 redovisar ett kommissionsbeslut om undantag som i praktiken redan gäller.
Det finns därför inte ett behov av att genomföra en konsekvensanalys avseende ändringarna.

