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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige præparater (Omarbejdning)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0008),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0021/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 
20121,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter2,

– der henviser til skrivelse af ... fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2012),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer;

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages, 
under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Omarbejdningen af direktivet om farlige præparater (1999/45/EF) er forslået med henblik på 
at kodificere ændringsretsakter og bringe bestemmelserne om Kommissionens beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter på linje med Lissabontraktaten. 
Direktivet udgør et bindeled og sikrer den retlige kontinuitet inden for de retlige 
sektorrammer, som på nuværende tidspunkt gennemgår en gennemgribende reform på grund 
af vedtagelsen af REACH (forordning (EF) nr. 1907/2006).

Direktivet om farlige præparater regulerer klassificering, emballering og etikettering af 
præparater, dvs. blandinger eller opløsninger, der er sammensat af to eller flere stoffer 
(grundstoffer og forbindelser heraf). Det finder anvendelse indtil den 1. juni 2015 i henhold til 
overgangsbestemmelserne i CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008 som EU's nye system om 
klassificering og etikettering af farlige stoffer og blandinger og har siden den 20. januar 2009 
omfattet FN's globalt harmoniserede system. Endvidere kan de blandinger, der allerede er 
bragt i omsætning, fortsat leveres i henhold til reglerne i direktivet om farlige præparater 
indtil den 1. juni 2017. For så vidt angår stoffer har CLP-reglerne fundet anvendelse allerede 
siden den 1. december 2010. Omarbejdningen henviser følgelig til en retsakt, der er på vej til 
at blive afskaffet.   

Ændringerne i forbindelse med omarbejdningen af direktiv 1999/45/EF skyldes alle enten 
behovet for at ajourføre forslaget i overensstemmelse med Lissabontraktaten med henblik på 
at erstatte gamle forældede bestemmelser med nye (herunder ajourføringen af det retlige 
grundlag, dvs. artikel 114 i TEUF, som svarer til tidligere artikel 95 i TEF) eller vedtagelsen 
af REACH og andre ændringer (som blev indført direkte ved sidstnævnte eller gennem dennes 
gennemførelsesretsakter), som nødvendiggør en kodifikation af direktiv 1999/45/EF med 
henblik på at sikre de gældende reglers klarhed og præcision. Selv om der ikke er blevet 
gennemført politiske beslutninger i forbindelse med omarbejdningsforslaget, har der været 
indholdsmæssige ændringer som følge af traktatretten eller den nye EU-lovgivning om det 
samme emne. 

De mest bemærkelsesværdige tilpasninger og ændringer, som har ført til dette 
omarbejdningsforslag, er:

- Artikel 10, stk. 4, og artikel 12, stk. 4, erstatter de tidligere bestemmelser vedrørende 
forskriftsproceduren med bestemmelser for vedtagelsen af delegerede retsakter. Dette 
nødvendiggjorde ændringer i artikel 19 og nye bestemmelser i artikel 21-23, hvilket 
muliggør udøvelsen af disse delegerede beføjelser.

- Det sidste stykke i artikel 14 i det oprindelige direktiv (om behandlingen af fortrolige 
oplysninger) indeholdt en henvisning til artikel 19, stk. 4, i direktiv 67/548/EF (direktivet 
om farlige stoffer), som blev ophævet ved artikel 1, stk. 7, i direktiv 2006/121/EF, der 
tilpassede sektorlovgivningen til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Dette 
medførte et særligt hul med hensyn til betingelserne for hemmeligholdelse af kritiske 
tekniske oplysninger, der er omfattet af beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. 
Omarbejdningen lukker dette hul.
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- I artikel 1 i den konsoliderede version var der en henvisning til artikel 14 i direktiv 
1999/45/EF (sikkerhedsdatablade), der var blevet ophævet ved artikel 140 i REACH, idet 
reguleringen af dette emne var blevet taget med i betragtning i den sidstnævnte retsakt, da 
denne er den som grundlæggende retsakt for hele kemikalielovgivningsområdet.

- I artikel 3, stk. 2, i den konsoliderede version er der henvisninger til artikel 7, 8, og 13 i 
direktiv 67/548/EF, som alle var blevet ophævet ved artikel 1, stk. 5, i direktiv 
2006/121/EF.

- I den konsoliderede version er der også flere henvisninger til del A i bilag V til direktiv 
67/548/EØF (testmetoder). Disse henvisninger er blevet erstattet med forordning (EF) nr. 
440/2008 (om forsøgsmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)), 
hvori emnet blev taget med i betragtning efter ophævelsen af det pågældende bilag i 
direktiv 67/548/EØF.

Det er på grund af disse tilpasningers og ændringers natur, at ordføreren ikke foreslår 
yderligere ændringer af omarbejdningsforslaget til direktiv 1999/45/EF om klassificering, 
emballering og etikettering af farlige præparater. 


