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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget som ændret herunder udgør en vigtig etape i en proces, som blev indledt i årene 
1980-1990 af Den Internationale Arbejdsorganisation og herefter blev genoptaget og udvidet 
af FN-konferencen om miljø og udvikling. 

Målene for det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier 
(Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) 
indbefatter harmoniserede kriterier for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger 
efter de fysiske farer, sundheds- eller miljøfarer, de udgør, og harmoniserede komponenter til 
at kommunikere disse farer, herunder bestemmelser om mærkning og sikkerhedsdatablade.

Ordføreren kan kun hilse dette initiativ velkommen. En global tilgang er helt og fuldt relevant 
for et mål om øget beskyttelse af sundheden og miljøet og international udveksling af 
produkter.

Kommissionens forslag harmoniserer klassificerings-, mærknings- og emballeringsreglerne 
for stoffer og blandinger. Det forpligter virksomhederne til selv at klassificere deres stoffer og 
blandinger og anmelde disse klassificeringer. Det etablerer en harmoniseret liste over stoffer, 
som er klassificeret på fællesskabsplan (bilag VI). Endelig etablerer det en fortegnelse over 
klassificeringer og mærkninger bestående af de ovenfor omtalte anmeldelser og 
harmoniserede klassificeringer.

Det er ønskeligt, at der er overensstemmelse med Reach, såvel med hensyn til tidsfrister som 
hvad angår mængden eller bilagene, særlig bilag VI.

Ifølge Kommissionens forslag er del 3 i bilag VI bindende. Denne del skal kun indeholde de 
klassificeringer, som i henhold til Reach og artikel 38 i forslaget til forordning forbliver 
harmoniseret på fællesskabsplan, dvs. kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske 
(CMR) og respiratorisk sensibiliserende egenskaber samt andre begrundede tilfælde (artikel 
38, stk. 2). 
Det foreslås at oprette en del 4 i bilag VI, som indeholder de klassificeringer og mærkninger 
af farlige stoffer, for hvilke der gennem direktiv 67/548/EØF allerede er foretaget en 
harmonisering på fællesskabsplan for de andre farekategorier end dem, som er fastsat i artikel 
38, stk. 1; disse klassificeringer og mærkninger overføres, idet der er taget højde for 
klassificerings- og mærkningskriterier i overensstemmelse med bilag I.
Kommissionens forslag om at indføre disse klassificeringer i del 3 i bilag VI i lighed med 
dem, der fortsat er harmoniseret i henhold til artikel 38 i overensstemmelse med de i artikel 39 
og 40 fastsatte procedurer, indebærer flere ulemper:

- "oversættelsen" af "bilag I til direktiv 67/548/EØF"-klassificeringerne til "GHS"-
klassificeringer er foretaget uden samråd;

- på grund af manglende præcis overensstemmelse mellem de aktuelle kriterier og GHS-
kriterierne for mange stoffer vil man kunne fravige den klassificering, som er fastsat i del 3 i 
bilag VI;
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- bestemmelsen i artikel 4, stk. 6, om at "supplere" klassificeringerne i del 3 i bilag VI kan 
kun finde anvendelse på "delklassificeringer", i henhold til artikel 38.

- eftersom der ikke er planer om at revidere og ajourføre disse klassificeringer, vil de 
efterhånden blive forældet. Hvis de er bindende, vil det ikke være muligt at tage hensyn til 
nye oplysninger, særlig dem, der genereres ved anvendelsen af Reach-forordningen.

Denne del 4 i bilag VI skal derfor betragtes som et ikke-bindende referenceredskab, som 
industrien og myndighederne vil gøre stor brug af.
På denne måde vil arbejdet med at udarbejde bilag I til direktiv 67/548/EØF, som 
Kommissionen, medlemsstaterne og industrien har brugt årtier på, ikke være "spildt", og 
GHS-kriterierne vil ligeledes kunne finde anvendelse helt og fuldt.
De leverandører, som vil anvende en klassificering og en mærkning, der afviger fra dem, der 
er fastsat i del 4 i bilag VI, skal i henhold til artikel 49 være i stand til at bevise over for de 
kompetente myndigheder, at de har anvendt de kriterier, som er fastlagt i del 2 og 5 i bilag I.
Et bilag VI, der ikke er bindende, med undtagelse af del 3, ville også have den yderligere 
fordel at undgå forvirring, modsigelser, tvetydigheder... i forhold til fortegnelsen over 
klassificeringer og mærkninger, som er omhandlet i kapitel 2 i afsnit V, og ikke forhindre 
internationale udvekslinger.

Eftersom Kommissionen har valgt at medtage efterproduktionsafsnittet, skal der med hensyn 
til de oplysninger, som foreligger på det færdige produkt, gives prioritet til oplysningernes 
kvalitet og relevans frem for deres kvantitet. 

Endelig er det vigtigt, idet det drejer sig om et globalt system, at den fremtidige forordning 
ikke medfører forpligtelser for de europæiske virksomheder, som deres internationale 
konkurrenter ikke er underlagt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Virksomhedernes fordele vil blive øget 
i takt med, at flere lande i verden vedtager 

(7) Virksomhedernes fordele vil blive øget 
i takt med, at flere lande i verden vedtager 
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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.

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
(SMV).

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 2

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.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 21

(21) Selv om alle stoffer eller blandinger kan 
klassificeres på baggrund af foreliggende
oplysninger, skal de tilgængelige 
oplysninger, der anvendes i forbindelse med 
denne forordning, helst opfylde visse 

(21) Alle stoffer eller blandinger kan 
klassificeres på baggrund af tilgængelige
oplysninger, som bør anvendes i forbindelse 
med denne forordning, og som helst skal 
opfylde visse bestemmelser i forordning 
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bestemmelser i forordning (EF) 
nr. 1907/2006, transportbestemmelser eller 
internationale principper eller procedurer for 
validering af oplysninger, for at sikre 
resultaternes kvalitet og sammenlignelighed 
og deres overensstemmelse med andre krav 
på internationalt plan eller fællesskabsplan. 
Det samme gælder, hvis leverandøren 
vælger at genere nye oplysninger.

(EF) nr. 1907/2006, transportbestemmelser 
eller internationale principper eller 
procedurer for validering af oplysninger, for 
at sikre resultaternes kvalitet og 
sammenlignelighed og deres 
overensstemmelse med andre krav på 
internationalt plan eller fællesskabsplan. Det 
samme gælder, hvis leverandøren vælger at 
generere nye oplysninger.

Begrundelse

Det bør være klart, at alle relevante tilgængelige oplysninger kan blive taget i betragtning i 
klassificeringen af et stof eller en blanding.

Ændringsforslag 4
Betragtning 25

(25) Nye oplysninger med hensyn til fysiske 
farer vil normalt altid være nødvendige, 
undtagen hvis data allerede foreligger, eller 
hvis der er fastsat en undtagelse i del 2.

(25) Test med henblik på at bestemme 
fysiske farer ved et stof eller en blanding vil 
normalt altid være nødvendige, undtagen 
hvis der allerede foreligger tilstrækkelige 
pålidelige data, eller hvis der er fastsat en 
undtagelse i del 2.

Ændringsforslag 5

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 leveran-
dørerne mulighed for at indsende forslag til 
agenturet om en harmoniseret klassifice-
ring af stoffer, der klassificeret som 
værende carcinogene, kimcellemutagene 
eller reproduktionstoksiske i kategori 1A 
eller 1B, som respiratorisk 
sensibiliserende, eller hvis der på ad hoc-
basis klassificeres for andre virkninger. 
Agenturet bør afgive dets udtalelse om 

(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 leveran-
dørerne mulighed for at indsende forslag til 
agenturet om en harmoniseret klassifice-
ring af stoffer, der klassificeret som 
værende carcinogene, kimcellemutagene 
eller reproduktionstoksiske i kategori 1A 
eller 1B, som respiratorisk sensibiliseren-
de, eller hvis der på ad hoc-basis klassifi-
ceres for andre virkninger. Agenturet bør 
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forslaget, og de berørte parter bør have 
mulighed for at afgive kommentarer hertil. 
Kommissionen bør træffe afgørelse om den 
endelige klassificering.

afgive sin udtalelse om forslaget, og 
berørte parter bør have mulighed for at 
kommentere det. Kommissionen bør træffe 
afgørelse om den endelige klassificering.

Ændringsforslag 6

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 SMV, 
inden for konkrete produktgrupper kan få 
hjælp til at fastlægge den korrekte 
klassificering, emballering og etikettering 
af sådanne stoffer og blandinger. 

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 7
Artikel 9 - stk. 4 - afsnit 2

Hvis sådan information imidlertid ikke gør 
det muligt at anvende 
"brobygningsprincipperne", evaluerer
leverandøren informationen ved anvendelse 
af den eller de andre metoder, der er 

Hvis sådan information imidlertid ikke gør 
det muligt at anvende 
"brobygningsprincipperne", og hvis en 
ekspertvurdering ikke kan berettige en 
udvidelse ud over "brobygnings-
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beskrevet i de enkelte punkter i del 3 og 4 i 
bilag I.

principperne", evaluerer leverandøren 
informationen ved anvendelse af den eller de 
andre metoder, der er beskrevet i de enkelte 
punkter i del 3 og 4 i bilag I.

Begrundelse

For at prioritere overensstemmelse med ordlyden i FN's GHS om ekspertvurderingen 
(1.3.2.4.8. i den lilla bog), som siger, at behandlingen af klassificering af blandinger 
indbefatter ekspertvurdering på flere områder for at sikre, at den tilgængelige information 
kan anvendes på et størst muligt antal blandinger med henblik på at beskytte menneskers og 
miljøets sundhed.

Ændringsforslag 8

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.

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 9
Artikel 12 - litra C
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c) når tilstrækkelig og pålidelig information 
påviser en potentiel forekomst af 
synergistiske eller antagonistiske virkninger 
mellem stofferne i en blanding for hvilken 
evalueringen blev afgjort på grundlag af 
information vedrørende stofferne i 
blandingen.

c) når tilstrækkelig og pålidelig information 
påviser en potentiel forekomst af 
synergistiske eller antagonistiske virkninger 
mellem stofferne i en blanding.

Ændringsforslag 10

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 
etiket omfattende følgende elementer:

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

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 11

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.

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).
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Ændringsforslag 12

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 
vandmiljøet i kategori 3 eller 4.

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 13

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.

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 14

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.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 15
Artikel 37 - stk. 2

2. Emballage i form af beholdere 
indeholdende et farligt stof eller en farlig 
blanding, der sælges til eller gøres 
tilgængelig for de almindelige forbrugere, 
må hverken have en form eller en grafisk 
udsmykning, der med sandsynlighed vil 
tiltrække eller vække børns aktive 
nysgerrighed eller vildlede forbrugerne, eller 
en fremtoning eller betegnelse, der anvendes 
til levnedsmidler eller dyrefoder eller 
lægemidler eller kosmetiske midler.

2. Emballage i form af beholdere 
indeholdende et farligt stof eller en farlig 
blanding, der sælges til eller gøres 
tilgængelig for de almindelige forbrugere, 
må hverken have en form eller en grafisk 
udsmykning, der med sandsynlighed vil 
tiltrække eller vække børns aktive 
nysgerrighed eller vildlede forbrugerne, eller 
en fremtoning eller betegnelse, der anvendes 
til levnedsmidler eller dyrefoder eller 
lægemidler eller kosmetiske midler.

Hvis sådanne beholdere opfylder kravene i 
punkt 3.1.1 i bilag II, skal de være forsynet 
med børnesikrede lukninger i 
overensstemmelse med punkt 3.1.2, 3.1.3 og 
3.1.4.2 i bilag II.

Hvis sådanne beholdere opfylder kravene i 
punkt 3.1.1 i bilag II, skal de være forsynet 
med børnesikrede lukninger i 
overensstemmelse med punkt 3.1.2, 3.1.3 og 
3.1.4.2 i bilag II, medmindre specifikke 
bestemmelser vedrørende emballage finder 
anvendelse på blandingen i et andet EU-
direktiv eller en anden EU-forordning, 
navnlig forordning (EF) nr. 648/2004 og 
forordning (EF) nr. 907/2006.

Hvis sådanne beholdere opfylder kravene i Hvis sådanne beholdere opfylder kravene i 
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punkt 3.2.1 i bilag II, skal de være forsynet 
med følbare advarsler i overensstemmelse 
med punkt 3.2.2 i bilag II.

punkt 3.2.1 i bilag II, skal de være forsynet 
med følbare advarsler i overensstemmelse 
med punkt 3.2.2 i bilag II, medmindre 
specifikke bestemmelser vedrørende 
emballage finder anvendelse på blandingen 
i et andet EU-direktiv eller en anden EU-
forordning, navnlig forordning (EF) nr. 
648/2004 og forordning (EF) nr. 907/2006.

Begrundelse

 For at undgå overlapninger med bestemmelser i andre EU-direktiver eller EU-forordninger.

Ændringsforslag 16
Artikel 41 - stk. 1 – afsnit 1

1. Enhver fabrikant eller importør, eller 
gruppe af fabrikanter eller importører 
(herefter benævnt "anmelderne"), som 
bringer et stof i omsætning, som er underlagt 
registrering i henhold til forordning (EF) 
nr. 1907/2006, eller et stof klassificeret som 
er farligt i sig selv eller i en blanding over de 
koncentrationsgrænser, der er fastsat i 
direktiv 1999/45/EF eller i nærværende 
forordning, hvis dette er relevant, som fører 
til klassificering af blandingen som farlig,
skal meddele agenturet følgende for at blive 
optaget i den fortegnelse, der er omhandlet i 
artikel 43:

1. Enhver fabrikant eller importør, eller 
gruppe af fabrikanter eller importører 
(herefter benævnt "anmelderne"), som 
bringer et stof klassificeret som farligt i 
omsætning, som er underlagt registrering i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, 
eller, i mængder på over en ton om året, et 
stof klassificeret som farligt i sig selv eller i 
en blanding over de koncentrationsgrænser, 
der er fastsat i direktiv 1999/45/EF eller i 
nærværende forordning, hvis dette er 
relevant, som fører til klassificering af 
blandingen som farlig, skal meddele 
agenturet følgende for at blive optaget i den 
fortegnelse, der er omhandlet i artikel 43:

Begrundelse
Forpligtelsen til anmeldelse til agenturet fra den 1. december 2010 med henblik på 
fortegnelsen over klassificeringer vedrører ikke alle stoffer underlagt registrering, som er 
bragt i omsætning, men kun dem, der er klassificeret som farlige, herunder inden for 
rammerne af Reach. I de to sidstnævnte tilfælde (stof klassificeret som farligt i sig selv eller i 
en blanding...), skal der fastsættes en tærskelværdi (1 ton om året). En manglende 
tærskelværdi vil medføre retlig usikkerhed og have en negativ indflydelse på aktiviteter inden 
for forskning og udvikling. 

Ændringsforslag 17
Artikel 45

1. Medlemsstaterne udpeger det eller de 
organer, der skal være ansvarlige for 

1. Medlemsstaterne udpeger det eller de 
organer, der skal være ansvarlige for 
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modtagelse af oplysninger fra leverandø-
rerne, herunder om den kemiske sammen-
sætning af blandinger, der bringes i omsæt-
ning og klassificeres som eller anses for at 
være farlige som følge af deres sundheds-
virkninger eller deres fysiske virkninger.

modtagelse af oplysninger fra 
leverandørerne om de blandinger, der 
bringes i omsætning og klassificeres som 
eller anses for at være farlige som følge af 
deres sundhedsvirkninger eller deres fysiske 
virkninger.

1a. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, indsendes i det format, der er angivet i 
bilag VIIa1, og er tilstrækkelige til at 
imødekomme behov af lægelig karakter 
med henblik på såvel forebyggende som 
helbredende foranstaltninger, herunder 
navnlig i nødsituationer. 

2. De udpegede organer giver den 
nødvendige sikkerhed for, at de modtagne 
oplysninger behandles fortroligt. 
Oplysningerne må kun benyttes til at 
imødekomme anmodninger af lægelig 
karakter med henblik på såvel forebyggende 
som helbredende foranstaltninger, 
herunder navnlig i nødsituationer. 
Oplysningerne må ikke anvendes til andre 
formål.

2. De udpegede organer giver den 
nødvendige sikkerhed for, at de modtagne 
oplysninger behandles fortroligt. 
Oplysningerne må kun benyttes til at 
imødekomme de behov af lægelig karakter, 
som er opført i stk. 2, og oplysningerne må 
ikke anvendes til andre formål.

3. De udpegede organer skal disponere over 
alle de oplysninger fra de leverandører, der 
er ansvarlige for markedsføringen, der er 
nødvendige for at kunne udføre de opgaver, 
der er pålagt dem.

3. De udpegede organer skal disponere over 
alle de oplysninger fra de leverandører, der 
er ansvarlige for markedsføringen, der er 
nødvendige for at kunne udføre de opgaver, 
der er pålagt dem.
3a. Hvert år indsender medlemsstaterne 
oplysninger til den europæiske database 
over ulykker, som er oprettet inden for 
rammerne af EHLASS-programmet (det 
europæiske overvågningssystem for ulykker 
i hjemmet og i fritiden), om antallet af 
ulykker og de implicerede blandinger, for 
hvilke de udpegede organer har modtaget 
anmodninger om oplysninger af lægelig 
karakter vedrørende behandling og 
helbredende foranstaltninger.
1 De regler om oplysninger, der er fastsat i 
EAPCCT's samlede regelsæt, udgør grundlaget for 
bilag VIIa.
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Begrundelse

Eftersom hver medlemsstat har forskellige ordninger vedrørende anmodninger om 
oplysninger og angivne formater, vil en fællesskabsprocedure fremme gennemsigtigheden og 
de praktiske aspekter af gennemførelsen. 
Den europæiske sammenslutning af giftkontrolcentre og kliniske toksikologer (European 
Association of Poison Control Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT)) har 
offentliggjort regler vedrørende oplysninger, som vil kunne danne grundlag for et nyt bilag 
7a. 
Databasen over ulykker, som er etableret af DG SANCO, vil være et hjælpemiddel til 
indberetningen af data indsamlet af de udpegede organismer vedrørende blandingerne og de 
ulykker, som de er indblandet i.

Ændringsforslag 18
Artikel 52 - stk. 1

1. Hvis en medlemsstat har berettiget grund 
til at mene, at et stof eller en blanding, selv 
om kravene i nærværende forordning er 
opfyldt, udgør en risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet som følge af 
klassificering, mærkning eller emballering, 
kan den træffe passende foreløbige 
foranstaltninger. Medlemsstaten underretter 
omgående Kommissionen, agenturet og de 
øvrige medlemsstater herom, idet den 
begrunder sin afgørelse.

1. Hvis en medlemsstat har berettiget grund 
til at mene, at et stof eller en blanding, 
uanset om kravene i nærværende forordning 
er opfyldt eller ej, i tilfælde af uoverens-
stemmelse med leverandøren udgør en 
risiko for menneskers sundhed eller miljøet 
som følge af klassificering, mærkning eller 
emballering, kan den træffe passende 
foreløbige foranstaltninger. Medlemsstaten 
underretter omgående Kommissionen, 
agenturet og de øvrige medlemsstater herom, 
idet den begrunder sin afgørelse.

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage højde for eventuelle uoverensstemmelser, som kan opstå mellem 
leverandøren og en medlemsstat i forbindelse med fortolkningen af forordningens 
bestemmelser, og nødvendigheden af at sikre en harmoniseret klassificering, hvis der opstår 
en uoverensstemmelse.



AD\712541DA.doc 15/15 PE400.315v03-00

DA

PROCEDURE

Titel Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

Referencer KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)

Korresponderende udvalg ENVI

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE
9.7.2007

Rådgivende ordfører
       Dato for valg

Anne Laperrouze
9.10.2007

Behandling i udvalg 19.12.2007 29.1.2008

Dato for vedtagelse 6.3.2008

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

35
3
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Šarūnas Birutis, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Giles Chichester, 
Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert 
Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca 
Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, 
Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Anni Podimata, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine 
Trautmann, Nikolaos Vakalis

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Malcolm Harbour, John Purvis, Bernhard 
Rapkay, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Chris Davies, Andrew Duff, Ruth Hieronymi, Jacques Toubon


	712541da.doc

