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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1336/2008
af 16. december 2008
om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004 med henblik på tilpasning til forordning (EF)
nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

(4)

En analyse af de potentielle virkninger ved at erstatte direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og ved at indføre GHSkriterierne førte til den konklusion, at en tilpasning af
henvisningerne til disse direktiver i forordning (EF)
nr. 648/2004, ville betyde, at forordningens anvendelsesområde burde fastholdes.

(5)

Overgangen fra klassificeringskriterierne i direktiv
67/548/EØF og 1999/45/EF bør være helt gennemført den
1. juni 2015. Som producenter af vaske- og rengøringsmidler regnes producenter, importører eller downstreambrugere inden for betydningen i forordning (EF) nr.
1272/2008, og disse bør derfor i henhold til denne forordning have mulighed for at tilpasse sig denne overgang
inden for en lignende tidshorisont som i forordning (EF)
nr. 1272/2008.

(6)

Forordning (EF) nr. 648/2004 bør ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg (1),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering,
mærkning og emballering af stoffer og blandinger (3) foreskriver harmonisering af klassificering og mærkning af
stoffer og blandinger i Fællesskabet. Den pågældende forordning vil træde i stedet for Rådets direktiv 67/548/EØF
af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (4) og
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af
31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering,
emballering og etikettering af farlige præparater (5).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Ændringer af forordning (EF) nr. 648/2004
I forordning (EF) nr. 648/2004 foretages følgende ændringer:

(2)

(3)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 bygger på erfaringerne
med direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og inkorporerer
kriterierne for klassificering og mærkning af stoffer og
blandinger, som er fastsat i det globale harmoniserede
system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS),
som er vedtaget på internationalt plan i de Forenede Nationers regi.
Visse bestemmelser om klassificering og mærkning, som er
fastsat i direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF, fungerer også som grundlag for anvendelse af anden fællesskabslovgivning, som f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaskeog rengøringsmidler (6).

(1) EUT C 120 af 16.5.2008, s. 50.
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 3.9.2008 (endnu ikke offentliggjort i
EUT) og Rådets afgørelse af 28.11.2008.
(3) EFT L 353, 31.12.2008, s. 1.
(4) EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1. Den danske specialudgave, serie I, kapitel 1967, s. 211.
(5) EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.
(6) EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.

1) Ordet »præparat« eller »præparater«, som defineret i artikel 3,
nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1907/2006 (7) i udgaven af 30. december 2006 (i pågældende forordning defineret som »kemisk produkt«), erstattes
af henholdsvis »blanding« eller »blandinger« i hele teksten.
2) I artikel 9, stk. 1, affattes den indledende sætning således:
»Uden at dette berører artikel 45 i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af16. december 2008
om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og
blandinger (*), stiller producenter, der markedsfører de stoffer og/eller blandinger, der er omfattet af denne forordning,
følgende til rådighed for medlemsstaternes kompetente
myndigheder:
(*) EFT L 353, 31.12.2008, s. 1.«
(7) EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007,
s. 3.
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3) Artikel 11, stk. 1, affattes således:
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Artikel 2
Ikrafttrædelse og anvendelse

»1.
Stk. 2-6 i denne artikel berører ikke bestemmelserne
om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og
blandinger i forordning (EF) nr. 1272/2008.«

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Punkt 2 og 3 i artikel 1 finder anvendelse fra den 1. juni 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 16. december 2008.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE
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Formand

