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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 forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 648/2004 med henblik på tilpasning til forordning (EF) nr. … om klassificering, 
mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 
67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006
(KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0613),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0349/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag;

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

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

De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd vedtog i 2003 et globalt harmoniseret
system for klassificering og mærkning af kemikalier (Globally Harmonised System of 
Classification and Labelling of Chemicals - GHS) for at fremme verdenshandelen med 
kemikalier ved at indføre et fælles system for risikooplysning. På verdenstopmødet i 
Johannesburg om bæredygtig udvikling blev verdens lande opfordret til hurtigst muligt at 
indføre systemet og gøre det fuldt operationelt inden udgangen af 2008.

Det overordnede formål med at harmonisere klassificering og mærkning af farlige kemikalier 
er at øge niveauet for beskyttelse af folkesundheden og miljøet i hele verden. 

En indførelse af dette system i EU vil kræve, at der foretages visse ændringer af den gældende 
lovgivning. Forslaget til forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 vil være 
et instrument til at inkorporere systemets principper i europæisk lovgivning samtidig med, at 
det i høj grad bygger på EU's nuværende system. Dette forslag ledsages af to andre forslag om 
følgelovgivning - et forslag om ændring af forordningen om vaske- og rengøringsmidler og et 
forslag om ændring af direktiverne om kosmetiske midler, legetøj, emissioner af flygtige 
organiske forbindelser, udrangerede køretøjer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Forslag om vaske- og rengøringsmidler 

De ændringer, som Kommissionen har foreslået til forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske-
og rengøringsmidler, er ret begrænsede. Ændringerne går ud på at tilpasse de bestemmelser, 
der vedrører klassificering og mærkning for at bringe dem i overensstemmelse med  
"hovedforordningen" om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, 
uden at tilføje andre dele. De nye bestemmelser skal efter planen træde i kraft den 1. juni 
2015.

Ordføreren har på nuværende tidspunkt ingen ændringer at foreslå til Kommissionens forslag 
om vaske- og rengøringsmidler, men forbeholder sig ret til senere hen i 
lovgivningsproceduren at tage sin holdning op til fornyet overvejelse.
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