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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 förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 648/2004 för att anpassa den till förordning (EG) nr … om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av 
direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006
(KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0613),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0349/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

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.
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MOTIVERING

FN:s sociala och ekonomiska råd antog 2003 det globalt harmoniserade systemet för 
klassificering och märkning av kemikalier (GHS – Globally Harmonised System of 
Classification and Labelling of Chemicals) för att underlätta internationell handel med 
kemikalier genom att införa ett gemensamt system för information om risker. Vid toppmötet 
om hållbar utveckling i Johannesburg uppmuntrades världens länder att införa detta system 
snarast och se till att det kan fungera fullt ut i slutet av 2008. 

Det övergripande syftet med att harmonisera klassificering och märkning av farliga 
kemikalier är att förbättra skyddet för människors hälsa och miljön i hela världen. 

Att införa GHS-systemet i EU kräver vissa ändringar i gällande lagstiftning. Ett förslag till 
förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om 
ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 blir det verktyg som inför 
GHS-principerna i EU:s lagstiftning, samtidigt som det i stort bygger på det befintliga 
EU-systemet.  Detta förslag åtföljs av två andra förslag om följdlagstiftning – ett förslag om 
ändring av förordningen om tvätt- och rengöringsmedel och ett annat om ändring av 
direktiven om kosmetika, leksaker, utsläpp av flyktiga organiska föreningar, uttjänta fordon 
och avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Förslaget om tvätt- och rengöringsmedel

Kommissionen föreslår relativt begränsade ändringar i förordningen om tvätt- och 
rengöringsmedel (648/2004). De föreslagna ändringarna består av anpassningar av 
bestämmelser som avser klassificering och märkning, så att de överensstämmer med 
”huvudförordningen” om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, utan andra tillägg. De nya bestämmelserna ska gälla från och med den 
1 juni 2015.

Föredraganden föreslår på det här stadiet inga ändringar i kommissionens förslag om 
förordningen om tvätt- och rengöringsmedel, men förbehåller sig rätten att ompröva detta i ett 
senare skede i lagstiftningsarbetet.
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