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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 
67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning 
(EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
(KOM(2003)0644 – C6–0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2003)0644)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 95 (C5-0531/2003),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Retsudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder 
og Ligestilling samt Udvalget om International Handel (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

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

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
ARTIKEL 1, PUNKT 1

Artikel 1, stk. 1 (direktiv 67/548/EØF)

1) I artikel 1, stk. 1, udgår litra a), b) og c). 1) I artikel 1, stk. 1, udgår litra a), b) og c)
og ordlyden i litra d) erstattes af følgende 
ordlyd:.

"d) klassificering, emballering og 
etikettering af stoffer, der er farlige for 
mennesket og miljøet, og af varer, der 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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indeholder sådanne stoffer, når disse 
stoffer eller varer markedsføres i 
medlemsstaterne".

Begrundelse

Udvider direktivets anvendelsesområde til at omfatte varer, der indeholder farlige stoffer.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, PUNKT 6

6) I artikel 23, stk. 2, indsættes følgende 
litra g):

6) Artikel 23 ændres som følger:

a) I stk. 2, tilføjes følgende litra g):
"g ) registreringsnummeret, når det 
foreligger".

"g ) registreringsnummeret, når det 
foreligger".

b) Følgende punkt 5 tilføjes:
"5. I tilfælde af varer, der indeholder 
stoffer, der er tilladt i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets* forordning (EF) 
nr. [REACH], indeholder etiketten et 
advarselssymbol. Dette symbol defineres 
af Kommissionen ved …** i 
overensstemmelse med den i artikel 29 
omtalte procedure og indføjes på den i 
bilag II anførte liste."
* EUT L 
** To år efter ikrafttrædelse af dette 
direktiv.

Begrundelse

Indfører krav om at sætte en passende etiket på varer, som indeholder farlige kemiske stoffer 
for at gøre disse sikrere at bruge for forbrugerne.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag sigter imod at ændre direktiv 67/548/EØF om klassificering, 
emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på at tilpasse det til de nye 
bestemmelser vedrørende kemiske stoffer, der vil blive vedtaget i forbindelse med REACH-
forordningen, som er genstand for et særskilt kommissionsforslag (KOM(2003)0644 – C5-
0530/2003 – 2003/0256(COD)), der forelægges parallelt med dette forslag.

REACH-forordningen vil bl.a. indføre samme krav til registrering af nye kemikalier som for 
de eksisterende stoffer. Derfor er det nødvendigt at ophæve de tilsvarende regler i direktiv 
67/548/EØF samt bestemmelserne om informationskrav og de prøvningsmetoder, der skal 
anvendes, som vil blive indeholdt i bestemmelserne i REACH-forordningen. Reglerne om 
klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer er på den anden side for øjeblikket 
ikke inkluderet i REACH-systemet, og de relevante dele af direktiv 67/548/EØF vil derfor 
fortsat finde anvendelse.

Ordføreren har nøjedes med at fremsætte to ændringsforslag til forslaget vedrørende direktiv 
67/548/EØF. Disse vedrører bl.a. indførelsen af et særligt symbol på etiketter for varer, der 
indeholder kemiske stoffer, der er tilladt i henhold til REACH-forordningen. 
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