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PR_COD_1app

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de 
Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan 
Verordening (EG) … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006
(COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0611),

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 95 en 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0347/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A6-0142/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.
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TOELICHTING

In 2003 hechtte de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties goedkeuring aan 
het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) 
(wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen), 
teneinde de mondiale handel in chemische stoffen te vergemakkelijken middels de introductie 
van een gemeenschappelijk systeem voor informatie-uitwisseling over risico's. De Wereldtop 
over duurzame ontwikkeling in Johannesburg riep landen op het systeem zonder verdere 
vertraging te implementeren en tegen het eind van 2008 volledig operationeel te hebben. 

Het doel van het harmoniseren van de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische 
stoffen is het verbeteren van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het 
milieu in de hele wereld. 

Om het wereldwijd geharmoniseerd systeem in de EU te kunnen implementeren, zijn 
bepaalde wijzigingen van de bestaande wetgeving nodig. Het voorstel voor een verordening 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging 
van richtlijn 67/548/EEG en verordening (EG) nr. 1907/2006 zorgt voor integratie van de 
beginselen van het wereldwijd geharmoniseerd systeem in de Europese wetgeving, met 
handhaving (in grote lijnen) van het bestaande EU-systeem. Dit voorstel gaat vergezeld van 
twee andere voorstellen betreffende afgeleide wetgeving, te weten een voorstel tot wijziging 
van de verordening inzake detergentia en een ander voorstel tot wijziging van richtlijnen 
betreffende cosmetica, speelgoed, emissies van vluchtige organische stoffen, autowrakken en 
afvalstoffen van elektrische en elektronische apparatuur.

Voor het wijzigen van de zes richtlijnen heeft de Commissie gekozen voor het wettelijk 
instrument van een beschikking. De richtlijnen zijn reeds in de nationale wetgevingen 
omgezet en hun wettelijke status wordt door de nieuwe verordening niet aangetast. De 
wijzigingen aan de richtlijnen zullen te zijner tijd nog wel in de nationale wetgevingen 
moeten worden omgezet. 

Voorstel van de Commissie

De wijzigingen die de Commissie voorstelt aan te brengen in de afgeleide wetgeving zijn vrij 
bescheiden. Het betreft hoofdzakelijk aanpassingen van de bepalingen met betrekking tot 
indeling en etikettering, teneinde deze te laten aansluiten bij de "hoofdverordening" inzake 
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, zonder er evenwel nieuwe 
elementen aan toe te voegen. Waar nodig zorgen ze voor een aanpassing van de bestaande 
bepalingen aan de nieuwe terminologie die het resultaat is van de nieuwe criteria en de 
nieuwe gevarenaanduidingen. In alle bepalingen wordt de term "preparaat" vervangen door 
"mengsel". De verwijzingen naar de testmethoden worden in overeenstemming gebracht met 
REACH (verordening 1907/2006)).  

De rapporteur stelt op dit moment geen wijzigingen aan het voorstel voor een beschikking 
voor, maar behoudt zich het recht voor haar standpunt in een later stadium van de 
wetgevingsprocedure te veranderen.
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27.3.2008

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN 
CONSUMENTENBESCHERMING

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de 
Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan 
Verordening (EG) … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006
(COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

Rapporteur voor advies: Andreas Schwab

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft een voorstel ingediend voor een verordening betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels1 waarmee de door de economische en 
sociale raad van de Verenigde Naties vastgestelde internationale criteria voor de indeling en 
etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels, ook bekend als het wereldwijd 
geharmoniseerd systeem (GHS), in de EU wordt ingevoerd. Doel is te zorgen voor een hoog 
beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu en tegelijkertijd het vrije 
verkeer van stoffen en mengsels op de interne markt te waarborgen. 

Het voorstel voor een verordening gaat vergezeld van twee andere mededelingen waarin 
technische wijzigingen worden voorgesteld op de afgeleide wetgeving die in 
overeenstemming moet worden gebracht met de GHS-voorstellen. 

Het onderhavige advies heeft betrekking op COM(2007)06112 waarin amendementen op een 
aantal richtlijnen worden voorgesteld, te weten:

 Richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake cosmetische producten

1 COM(2007)0355 van 27.6.2007.
2 COM(2007)0611 van 16.10.2007 over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de 
Raad tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 
2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) … betreffende de 
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en 
Verordening (EG) nr. 1907/2006.
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 Richtlijn 88/378/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake de veiligheid van speelgoed

 Richtlijn 1999/13/EG inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische 
stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde 
werkzaamheden en in installaties

 Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken
 Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 Richtlijn 2004/42/EG inzake de beperking van emissies van vluchtige organische 

stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven 
en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen.

Er wordt een apart advies opgesteld voor COM(2007)06131 waarin amendementen worden 
voorgesteld op Verordening (EG) nr. 648/2004, bekend als de detergentiaverordening.

De bedoeling van deze voorstellen is de terminologie in overeenstemming te brengen met het 
GHS en de verwijzingen tussen de teksten aan te passen. Vandaar worden geen 
amendementen op deze twee mededelingen voorgesteld. 

******

Conclusies

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid de goedkeuring 
voor te stellen van het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad 
tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de 
Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan 
Verordening (EG) … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006.

1 COM(2007)0613 van 17.10.2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. … 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 
67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006.
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