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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier
(KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2003)0644)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0531/2003),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd, budgetutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor, 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för rättsliga frågor, utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och utskottet för 
internationell handel (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 1, punkt 1 (direktiv 67/548/EEG)

(1) I artikel 1.1 skall leden a, b och c utgå. (1) I artikel 1.1 skall leden a, b och c utgå 
och led d skall ersättas med följande:
”d) klassificering, förpackning och 
märkning av ämnen som utgör en fara för 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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människor eller miljö och av varor som 
innehåller dessa ämnen, då dessa ämnen 
eller varor släpps ut på marknaden i
medlemsstaterna”.

Motivering

Härigenom utvidgas direktivets räckvidd till att omfatta varor som innehåller farliga ämnen.

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 23 (direktiv 67/548/EEG)

(6) I artikel 23 skall följande led g läggas 
till:

(6) Artikel 23 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 skall följande led g läggas 
till:

”g) Registreringsnummer, om sådant 
finns.”

”g) Registreringsnummer, om sådant 
finns.”

b) Följande punkt 5 skall läggas till:
”5. När det gäller varor som innehåller 
ämnen som godkänts i enlighet med 
artikel 57 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr [REACH]* 
skall etiketten innehålla en 
varningssymbol. Kommissionen skall 
fastställa denna symbol senast ... **, i 
enlighet med förfarandet i artikel 29, och 
den skall inkluderas i förteckningen i 
bilaga II.”
* EUT L ...
** två år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft

Motivering

För att öka konsumenternas säkra användning av varor som innehåller farliga kemikalier 
införs här skyldigheten att anbringa en lämplig varning på etiketten på dessa varor.
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MOTIVERING

Målet med kommissionens förslag är att ändra direktiv 67/548/EEG om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga ämnen och anpassa det till de nya bestämmelserna om 
kemikalier, som kommer att antas inom ramen för REACH-förordningen. Denna förordning 
behandlas i ett separat förslag som kommissionen lagt fram jämsides med detta förslag 
(KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)).

Genom REACH-förordningen införs samma registreringsplikt för nya kemikalier som för 
existerande ämnen. Det är därför nödvändigt att upphäva motsvarande bestämmelser i 
direktiv 67/548/EEG och även de bestämmelser om informationskrav och föreskrivna 
testmetoder som kommer att regleras genom REACH-förordningen. Lagstiftningen om 
klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen ingår däremot för närvarande inte i 
REACH-systemet, och därför kommer dessa avsnitt i direktiv 67/548/EEG också 
fortsättningsvis att gälla.

Föredraganden har begränsat sig till att göra endast två ändringar i förslaget till ändring av 
direktiv 67/548/EEG. Det handlar i synnerhet om att införa en särskild symbol som skall 
finnas på etiketten på de varor som innehåller kemikalier som godkänts i enlighet med 
REACH-förordningen.
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