
AM\708163DA.doc PE402.576v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2007/0121(COD)

14.2.2008

ÆNDRINGSFORSLAG
12-26

Udkast til udtalelse
Anne Laperrouze
(PE400.315v02-00)

Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og ændring 
af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006

Forslag til forordning - ændringsretsakt
(KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))



PE402.576v01-00 2/11 AM\708163DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\708163DA.doc 3/11 PE402.576v01-00

DA

Ændringsforslag 12
Anni Podimata

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Virksomhedernes fordele vil blive øget 
i takt med, at flere lande i verden vedtager 
GHS-kriterierne i deres lovgivning. 
Fællesskabet bør være i forreste linje, når 
det drejer sig om at få andre lande til at 
tilslutte sig og sikre en konkurrencemæssig 
fordel for industrien i Fællesskabet.

(7) Virksomhedernes fordele vil blive øget 
i takt med, at flere lande i verden vedtager 
GHS-kriterierne i deres lovgivning. 
Fællesskabet bør være i forreste linje, når 
det drejer sig om at få andre lande til at 
tilslutte sig og sikre en konkurrencemæssig 
fordel for industrien i Fællesskabet, især 
for små og mellemstore virksomheder.

Or. el

Begrundelse

Der blev i forbindelse med Kommissionens online-høring i perioden 21. august-21. oktober 
2006 modtaget 370 besvarelser fra virksomheder, hvoraf 45 % havde under 250 ansatte.

Ændringsforslag 13
Anni Podimata

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Denne forordning bør erstatte Rådets 
direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om 
tilnærmelse af lovgivning om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer samt Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 
1999 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om klassificering, 
emballering og etikettering af farlige 
præparater. Den bør opretholde det 
nuværende generelle beskyttelsesniveau for 

(15) Denne forordning bør erstatte Rådets 
direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om 
tilnærmelse af lovgivning om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer samt Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 
1999 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om klassificering, 
emballering og etikettering af farlige 
præparater. Den bør opretholde det 
nuværende generelle beskyttelsesniveau for 
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menneskers sundhed og miljøet, som sikres 
gennem nævnte direktiver. Derfor bør visse 
fareklasser, som er omfattet af nævnte 
direktiver, men som endnu ikke er optaget i 
GHS, opretholdes i nærværende 
forordning. Det er også nødvendigt i 
nærværende forordning at opretholde 
begrebet "farlig" som defineret i nævnte 
direktiver, hvilket ikke omfatter de 
fareklasser, som indgår i GHS, men som 
ikke er omfattet af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF, for at minimere følgerne for 
anden fællesskabslovgivning, der henviser 
til dette begreb.

menneskers sundhed og miljøet, som sikres 
gennem nævnte direktiver. Derfor bør visse 
fareklasser, som er omfattet af nævnte 
direktiver, men som endnu ikke er optaget i 
GHS, herunder dem, der er forbundet 
med ødelæggelsen af ozonlaget, 
opretholdes i nærværende forordning. Det 
er også nødvendigt i nærværende 
forordning at opretholde begrebet "farlig" 
som defineret i nævnte direktiver, hvilket 
ikke omfatter de fareklasser, som indgår i 
GHS, men som ikke er omfattet af 
direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, for at 
minimere følgerne for anden 
fællesskabslovgivning, der henviser til 
dette begreb.

Or. el

Begrundelse

Det skal fremhæves, at fællesskabslovgivningen dækker den lakune i GHS-systemet, der 
vedrører ødelæggelsen af ozonlaget, et af de største miljøproblemer i verden.

Ændringsforslag 14
Anni Podimata

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre oplysning om farlige 
stoffer, når de indgår i blandinger, bør 
blandinger også mærkes i nødvendigt 
omfang, når de indeholder mindst ét stof, 
som er klassificeret som farligt, også selv 
om selve blandingerne ikke er klassificeret 
som farlige.

(19) For at sikre oplysning om og 
beskyttelse mod farlige stoffer, når de 
indgår i blandinger, bør blandinger også 
mærkes i nødvendigt omfang, når de 
indeholder mindst ét stof, som er 
klassificeret som farligt, også selv om selve 
blandingerne ikke er klassificeret som 
farlige.

Or. el
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Begrundelse

Formålet med klassificering, mærkning og emballering er ikke kun at oplyse, men også at 
beskytte forbrugernes sundhed og miljøet.  

Ændringsforslag 15
Anni Podimata

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Ved klassificering af blandinger skal 
der for at sikre tilstrækkelig præcision 
tages hensyn til eventuelle oplysninger om 
synergistiske og antagonistiske virkninger.

(32) Ved klassificering af blandinger skal 
der for at sikre tilstrækkelig præcision 
tages hensyn til eventuelle oplysninger om 
synergistiske og antagonistiske virkninger 
af deres ingredienser.

Or. el

Begrundelse

Bedre formulering hentet fra begrundelse.

Ændringsforslag 16
Anni Podimata

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Myndighedernes ressourcer bør 
koncentreres om stoffer med de mest 
problematiske egenskaber. Der bør derfor 
fastsættes bestemmelser, der giver de 
kompetente myndigheder eller 
leverandørerne mulighed for at indsende 
forslag til agenturet om en harmoniseret 
klassificering af stoffer, der klassificeret 
som værende carcinogene, 
kimcellemutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 

(44) Myndighedernes ressourcer bør 
koncentreres om stoffer med de mest 
problematiske egenskaber, for så vidt 
angår sundhed og miljø. Der bør derfor 
fastsættes bestemmelser, der giver de 
kompetente myndigheder eller 
leverandørerne mulighed for at indsende 
forslag til agenturet om en harmoniseret 
klassificering af stoffer, der klassificeret 
som værende carcinogene, 
kimcellemutagene eller 
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1B, som respiratorisk sensibiliserende, 
eller hvis der på ad hoc-basis klassificeres 
for andre virkninger. Agenturet bør afgive 
dets udtalelse om forslaget, og de berørte 
parter bør have mulighed for at afgive 
kommentarer hertil. Kommissionen bør 
træffe afgørelse om den endelige 
klassificering.

reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 
1B, som respiratorisk sensibiliserende, 
eller hvis der på ad hoc-basis klassificeres 
for andre virkninger. Agenturet bør afgive 
sin udtalelse om forslaget, og berørte parter 
bør have mulighed for at kommentere det. 
Kommissionen bør træffe afgørelse om den 
endelige klassificering.

Or. el

Ændringsforslag 17
Edit Herczog med støtte fra PSE-arbejdsgruppen

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52a) Med henblik på at give forbrugerne 
hensigtsmæssig information, undgå 
uforholdsmæssige foranstaltninger, 
såsom børnesikret emballage, der kan 
være en følge af overklassificering af 
stoffer og blandinger, samt undgå 
gentagelse af testning, bør 
medlemsstaterne indføre en procedure, 
hvorved alle leverandører, navnlig små og 
mellemstore virksomheder (SMV), inden 
for konkrete produktgrupper kan få hjælp 
til at fastlægge den korrekte 
klassificering, emballering og etikettering 
af sådanne stoffer og blandinger. 

Or. en

Begrundelse

Hvis fabrikanten kun råder over de oplysninger, som leverandøren/leverandørerne har afgivet 
om de stoffer, der er anvendt i produktet (blandingen), vil hans klassificering af blandingen 
skulle bygge på den procedure for evaluering af informationen, der er beskrevet i artikel 9, 
stk. 4. Dette kan medføre en under- eller (især) overvurdering af blandingens farlighed.  Der 
bør derfor forefindes en anerkendt procedure, hvorved der kan stilles ekspertise og 
supplerende information og data til rådighed ved evalueringen af en blanding med henblik på 
at sikre en mere præcis klassificering, hvilket navnlig vil være nyttigt for SMV'er.
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Ændringsforslag 18
Edit Herczog med støtte fra PSE-arbejdsgruppen

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I tilfælde, hvor der er oprettet et 
fareklassificeringscenter for en konkret 
produktgruppe, der samler ekspertise 
inden for evaluering af information, 
testdata, bestemmelse af vægten af beviser 
og "brobygningsprincipper" i relation til 
stoffer og blandinger inden for den 
pågældende produktgruppe, kan en 
leverandør af sådanne stoffer og 
blandinger lade dette center foretage en 
evaluering med henblik på at fastslå, 
hvilke farer der er forbundet med stoffet 
eller blandingen.

Or. en

Begrundelse

Hvis fabrikanten kun råder over de oplysninger, som leverandøren/leverandørerne har afgivet 
om de stoffer, der er anvendt i produktet (blandingen), vil hans klassificering af blandingen 
skulle bygge på den procedure for evaluering af informationen, der er beskrevet i artikel 9, 
stk. 4.  Dette kan medføre en under- eller (især) overvurdering af blandingens farlighed. Der 
bør derfor forefindes en anerkendt procedure, hvorved der kan stilles ekspertise og 
supplerende information og data til rådighed ved evalueringen af en blanding med henblik på 
at sikre en mere præcis klassificering, hvilket navnlig vil være nyttigt for SMV'er.

Ændringsforslag 19
Dragoș Florin David

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et stof eller en blanding, der er 
klassificeret som farlig, skal være påført en 

1. Et stof eller en blanding, der er 
klassificeret som farlig, skal på 
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etiket omfattende følgende elementer: emballagen være påført en etiket 
omfattende følgende elementer:

Or. ro

Begrundelse

En etiket kan kun påføres emballagen. En angivelse på emballagen af det neutraliseringsstof, 
der skal anvendes, er en sikkerhedsforanstaltning ligesom angivelsen af nødopkaldsnummeret 
(112).

Ændringsforslag 20
Dragoş Florin David

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 17 - stk. 1 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) hvis relevant, angivelse af det 
neutraliseringsstof, der skal anvendes i 
tilfælde af uheld.

Or. ro

Begrundelse

En etiket kan kun påføres emballagen. En angivelse på emballagen af det neutraliseringsstof, 
der skal anvendes, er en sikkerhedsforanstaltning ligesom angivelsen af nødopkaldsnummeret 
(112).

Ændringsforslag 21
Dragoş Florin David

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) nødopkaldsnummer i tilfælde af uheld 
(112).
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Or. ro

Begrundelse

En etiket kan kun påføres emballagen. En angivelse på emballagen af det stof, der skal 
neutraliseres, er en sikkerhedsforanstaltning ligesom angivelsen af nødopkaldsnummeret 
(112).

Ændringsforslag 22
Edit Herczog

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Kronisk skadeligt for vandmiljøet, 
kategori 1, 2, 3 og 4.

k) Kronisk skadeligt for vandmiljøet, 
kategori 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke noget farepiktogram for kategori 3 og 4 af stoffer, der er kronisk skadelige for 
vandmiljøet. Fjernes risikosætningen fra pakken, vil brugerne ikke være opmærksomme på 
denne særlige fare. Den foreslåede ændring afspejler den nuværende praksis i direktivet om 
farlige præparater for blandinger klassificeret som R10 eller R52/53, dvs. klassificeringer 
uden tilknyttet faresymbol. Hænger sammen med ændringsforslaget vedrørende artikel 31, 
stk. 1a (nyt).

Ændringsforslag 23
Edit Herczog

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For emballager, der indeholder 125 
ml eller derunder, er det ikke nødvendigt 
at angive sikkerhedssætninger på 
etiketten, hvis stoffet eller blandingen er 
klassificeret som kronisk skadelig for 
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vandmiljøet i kategori 3 eller 4.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 31, stk. 1, litra k). Der findes ikke noget 
farepiktogram for kategori 3 og 4 af stoffer, der er kronisk skadelige for vandmiljøet. Fjernes 
risikosætningen fra pakken, vil brugerne ikke være opmærksomme på denne særlige fare. Den 
foreslåede ændring afspejler den nuværende praksis i direktivet om farlige præparater for 
blandinger klassificeret som R10 eller R52/53, dvs. klassificeringer uden tilknyttet 
faresymbol.

Ændringsforslag 24
Edit Herczog

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Mærkningsforpligtelsen gælder ikke 
for pakker til engangsbrug eller pakker 
med enkeltportioner eller enhedsdoser, 
som opbevares i en emballage, der er
mærket i overensstemmelse med denne 
forordning, og som kun fjernes med 
henblik på engangsbrug i 
overensstemmelse med den 
brugsanvisning, der ledsager emballagen.

Or. en

Begrundelse

Præciserer situationen med hensyn til blandinger, der leveres i enhedsdoser, og hvor a) 
produktet (f.eks. en tablet) kun er beregnet til engangsbrug, b) produktet skal fjernes fra den 
ydre emballage umiddelbart før brugen og c) alle anvisninger (og al yderligere mærkning) er 
anbragt på den ydre emballage.
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Ændringsforslag 25
Edit Herczog

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der anvendes både en ydre og en 
indre emballage, og den ydre emballage 
ikke er påført et piktogram i henhold til 
reglerne for transport af farligt gods i 
forordning (EØF) nr. 3922/91, 
direktiv 94/55/EF, direktiv 96/49/EF eller 
direktiv 2002/59/EF, mærkes både den 
ydre og den indre emballage i henhold til 
nærværende forordning.

1. Hvis der anvendes både en ydre og en 
indre emballage, og den ydre emballage er
mærket i henhold til reglerne for transport 
af farligt gods i forordning (EØF) nr. 
3922/91, direktiv 94/55/EF, direktiv 
96/49/EF eller direktiv 2002/59/EF, 
mærkes den indre emballage i henhold til 
nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med direktivet om farlige præparater, artikel 11, stk. 6, litra a).

Ændringsforslag 26
Anni Podimata

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 48 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Enhver reklame for et stof og/eller en 
blanding skal søge at give præcis og 
objektiv information og må ikke vildlede 
den endelige bruger.

Or. el

Begrundelse

Rent principielt er det nødvendigt at definere formålet med reklamer for stoffer og 
blandinger.
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