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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 
2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való 
hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0102),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
153. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0047/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. április 17-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C 0, 0.0.0000., 0. o. / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a Szerződés 153. cikke előírja, hogy az 
Európai Parlament és a Tanács irányelvek 
útján minimumkövetelményeket fogadjon 
el azért, hogy különösen a munkakörnyezet 
tekintetében javításokat ösztönözzön a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának magasabb szintű biztosítása 
érdekében; Ezek az irányelvek nem 
írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi 
vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák 
a kis- és középvállalkozások alapítását és 
fejlődését.

(1) a Szerződés 153. cikke előírja, hogy az 
Európai Parlament és a Tanács irányelvek 
útján minimumkövetelményeket fogadjon 
el azért, hogy különösen a munkakörnyezet 
tekintetében javításokat ösztönözzön a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának magasabb szintű biztosítása 
érdekében; Ezek az irányelvek nem 
írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi 
vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák 
a kis- és középvállalkozások alapítását és 
fejlődését, valamint munkahely-teremtési 
potenciáljukat.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E módosításokra azért van szükség, 
hogy biztosított legyen az említett 
irányelvek hatékonyságának folytonossága.

(5) E módosításokra azért van szükség, 
hogy biztosított legyen a (4) 
preambulumbekezdésben említett öt 
irányelv hatékonyságának folytonossága. 
Mindazonáltal nem módosítják az említett 
irányelvek hatályát, vagy az általuk 
biztosított védelmet. A folyamatos 
technológiai fejlődésre való tekintettel 
azonban mind az öt irányelvet 
felülvizsgálat alatt kell tartani annak 
érdekében, hogy koherens jogszabályokat 
és megfelelő szintű egészség- és 
biztonságvédelmet biztosítsanak a 
munkakörnyezetben jelen lévő veszélyes 
kémiai anyagok és készítmények 
tekintetében.
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Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
92/58/EGK irányelv
III melléklet – 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A munka során olyan vegyi anyagok és 
készítmények esetében használt 
tartályokat, amelyek az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti következő veszélyességi osztályok 
vagy kategóriák: a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. 
veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi 
osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10. és 
2.12. veszélyességi osztály, a 2.13. 
veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 
2.14. veszélyességi osztály 1. és 2.
kategóriája, a 2.15. veszélyességi osztály 
A–F. típusa, valamint a 3.1–3.6., 3.7. (a 
szexuális működésre és termékenységre 
vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), 
3.8. (kivéve a kábító hatásokat), 3.9. és 
3.10. veszélyességi osztály bármelyikére 
vonatkozó kritériumok szerint 
veszélyesnek minősülnek, valamint az 
ilyen veszélyes anyagok és készítmények 
tárolására szolgáló tartályokat és a 
veszélyes anyagok és készítmények 
továbbítására használt vagy azokat 
tartalmazó látható csöveket az említett 
rendeletnek megfelelően megfelelő 
piktogramot tartalmazó címkével kell 
ellátni.

1. A munka során olyan vegyi anyagok és 
készítmények esetében használt 
tartályokat, amelyek az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti következő veszélyességi osztályok 
vagy kategóriák: a 2.1–2.16., valamint a 
3.1–3.6., 3.7. (a szexuális működésre és 
termékenységre vagy a fejlődésre 
gyakorolt káros hatások), 3.8. (kivéve a 
kábító hatásokat), 3.9. és 3.10. 
veszélyességi osztály bármelyikére 
vonatkozó kritériumok szerint 
veszélyesnek minősülnek, valamint az 
ilyen veszélyes anyagok és készítmények 
tárolására szolgáló tartályokat és a 
veszélyes anyagok és készítmények 
továbbítására használt vagy azokat 
tartalmazó látható csöveket az említett 
rendeletnek megfelelően megfelelő 
piktogramot tartalmazó címkével kell 
ellátni.

Az első albekezdés nem vonatkozik a 
munka során rövid ideig használt 
tartályokra, és azokra a tartályokra, 
amelyek tartalma gyakran változik, 
hacsak nem tesznek megfelelő más, 
különösen a munkavállalók 
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tájékoztatására, illetve oktatására 
vonatkozó olyan intézkedést, amely a 
védelemnek ugyanazt a szintjét biztosítja.
Az (1) bekezdésben említett címkéket:
– helyettesíthetik a II. mellékletben előírt 
figyelmeztető jelek, az ott szereplő 
képjelek vagy szimbólumok használatával,
– kiegészítheti további információ, mint 
például a veszélyes anyag vagy készítmény 
neve és/vagy képlete és a veszély részletes 
leírása,
– a konténerek munkahelyi szállítása 
tekintetében kiegészíthetik vagy 
helyettesíthetik olyan jelzések, amelyek az 
Unió egész területén alkalmazhatóak 
veszélyes anyagok vagy készítmények 
szállítása során.

Or. en

Indokolás

Az 1272/2008/EK rendeletben foglalt valamennyi osztályra és kategóriára vonatkozó 
valamennyi címkeelemet – mint például a GHS piktogramokat – bele kell foglalni. Úgy tűnik, 
hogy a Bizottság javaslatában a (2) és (3) bekezdést tévedésből törölték. E módosítás 
helyreállítja ezeket a bekezdéseket és kiigazítja a terminológiát: a „készítmény” kifejezés 
helyébe a „keverék”, a „Közösség” kifejezés helyébe pedig az „Unió” kifejezés lép.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
92/58/EGK irányelv
I melléklet – 3 szakasz – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alapján 1A., 1B. kategóriájú rákkeltő 
hatásúként, 1A. vagy 1B. kategóriájú 
csírasejt-mutagénként vagy 1A. vagy 1B. 

a) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alapján 1A., 1B. kategóriájú rákkeltő 
hatásúként, 1A. vagy 1B. kategóriájú 
csírasejt-mutagénként vagy 1A. vagy 1B. 
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kategóriájú, a szoptatásra vagy azon 
keresztül hatást gyakoroló reprodukciós 
toxicitásúként jelölt anyagok, amennyiben 
ezek az anyagok még nem szerepelnek a II. 
mellékletben;

kategóriájú, a szoptatásra vagy azon 
keresztül hatást gyakoroló reprodukciós 
toxicitásúként besorolt anyagok, 
amennyiben ezek az anyagok még nem 
szerepelnek a II. mellékletben;

Or. en

Indokolás

Mielőtt egy bizonyos kategóriába tartozónak jelölnénk meg egy anyagot, azt be kell sorolni az 
illető kategóriába.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
94/33/EK irányelv
Melléklet – I szakasz – 2 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- bőrmarás, 1A., 1B., 1C. kategória - bőrmarás, 1A., 1B., 1C. alkategóriák

Or. en

Indokolás

Az 1272/2008 rendelet ebben az esetben alkategóriákká történő felosztást alkalmaz.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
94/33/EK irányelv
Melléklet – I szakasz – 3 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- robbanóanyag – „instabil robbanóanyag” 
kategória vagy 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. alosztály

- robbanóanyag – „instabil robbanóanyag” 
kategória vagy 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. 
alosztály

Or. en
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Indokolás

Nincs ok kizárni az 1.4. alosztályt. A 94/33/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdésének d) pontja 
szerint a fiatalokat védeni kell az által, hogy megtiltják alkalmazásukat „olyan 
balesetveszélyekkel járó munka elvégzésére, amelyeket a fiatal személyek 
elővigyázatlanságuknál, tapasztalati és képzésbeli hiányosságaiknál fogva feltehetően nem 
ismerhetnek fel, illetve nem kerülhetnek el”.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
94/33/EK irányelv
Melléklet – I szakasz – 3 pont – a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- önreaktív anyagok és keverékek, A. és 
B. típus

Or. en

Indokolás

A 94/33/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint a fiatalokat védeni kell az 
által, hogy megtiltják alkalmazásukat „olyan balesetveszélyekkel járó munka elvégzésére, 
amelyeket a fiatal személyek elővigyázatlanságuknál, tapasztalati és képzésbeli 
hiányosságaiknál fogva feltehetően nem ismerhetnek fel, illetve nem kerülhetnek el”. A 
94/33/EK irányelv mellékletének 3 (a) utalását (mérgező, maró vagy robbanásveszélyes) 
figyelembe véve az önreaktív anyagok A. és B. típusa a rendelet I. melléklete 2.8.3. pontja 
alapján robbanást okozhat.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
94/33/EK irányelv
Melléklet – I szakasz – 3 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- szerves peroxidok, A. és B. típus
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Or. en

Indokolás

A 94/33/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint a fiatalokat védeni kell az 
által, hogy megtiltják alkalmazásukat „olyan balesetveszélyekkel járó munka elvégzésére, 
amelyeket a fiatal személyek elővigyázatlanságuknál, tapasztalati és képzésbeli 
hiányosságaiknál fogva feltehetően nem ismerhetnek fel, illetve nem kerülhetnek el”. A 
94/33/EK irányelv mellékletének 3 (a) utalását (mérgező, maró vagy robbanásveszélyes) 
figyelembe véve a szerves peroxidok A. és B. típusa a rendelet I. melléklete 2.15.3. pontja 
alapján robbanást okozhat.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
94/33/EK irányelv
Melléklet – I szakasz – 3 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció), 
1. kategória

- célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció), 
1. és 2. kategória

Or. en

Indokolás

A 94/33/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint a fiatalokat védeni kell az 
által, hogy megtiltják alkalmazásukat „olyan balesetveszélyekkel járó munka elvégzésére, 
amelyeket a fiatal személyek elővigyázatlanságuknál, tapasztalati és képzésbeli 
hiányosságaiknál fogva feltehetően nem ismerhetnek fel, illetve nem kerülhetnek el”. A 
94/33/EK irányelv mellékletének 3 (a) utalását (mérgező, maró vagy robbanásveszélyes) 
figyelembe véve a célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) 2. kategóriájának a rendelet I. 
melléklete 3.9.2. pontja alapján jelentős toxikus hatása van.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
94/33/EK irányelv
Melléklet – I szakasz – 3 pont – a alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- légzőszervi szenzibilizáló, 1. kategória - légzőszervi szenzibilizáló, 1A. és 1B.
kategória

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy összhangban legyen a Bizottság többi javasolt szövegével.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
94/33/EK irányelv
Melléklet – I szakasz – 3 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- bőrszenzibilizáló, 1. kategória - bőrszenzibilizáló, 1A. és 1B. kategória

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy összhangban legyen a Bizottság többi javasolt szövegével.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
98/24/EK irányelv
2 cikk – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az a vegyi anyag, amely megfelel az 
1272/2008/EK rendeletben megállapított, a 
következő veszélyességi osztályokra vagy 
kategóriákra vonatkozó besorolási 
kritériumoknak: a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7.

i. az a vegyi anyag, amely megfelel az 
1272/2008/EK rendeletben megállapított, a 
következő veszélyességi osztályokra vagy 
kategóriákra vonatkozó besorolási 
kritériumoknak: a 2.1–2.4., 2.6-2.15. 
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veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi 
osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10. és 
2.12. veszélyességi osztály, a 2.13. 
veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 
2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. 
kategóriája, a 2.15. veszélyességi osztály 
A–F. típusa, valamint a 3.1–3.6., 3.7. (a 
szexuális működésre és termékenységre 
vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), 
3.8. (kivéve a kábító hatásokat), 3.9. és 
3.10. veszélyességi osztály, függetlenül 
attól, hogy az említett irányelv 
besorolásában szerepel-e az adott anyag;

veszélyességi osztály A–F. típusa, valamint 
a 3.1–3.6., 3.7. (a szexuális működésre és 
termékenységre vagy a fejlődésre 
gyakorolt káros hatások), 3.8. (kivéve a 
kábító hatásokat), 3.9. és 3.10. 
veszélyességi osztály, függetlenül attól, 
hogy az említett irányelv besorolásában 
szerepel-e az adott anyag;

Or. en

Indokolás

Az 1272/2008 rendelet alapján az önreaktív anyagok és keverékek (2.8) C. és D., valamint E 
és F. típusa hő hatására tüzet okozhat, az oxidáló folyadékok (2.13) 3. kategóriája fokozhatja 
a tűz intenzitását és az oxidáló szilárd anyagok (2.14) 3. kategóriája fokozhatja a tűz 
intenzitását, ennélfogva fel kell venni őket a veszélyes vegyi anyagok listájába.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont
98/24/EK irányelv
2 cikk – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az a vegyi anyag, amely, bár nem felel 
meg az i. alpont szerinti veszélyesként való 
besorolás feltételeinek, mégis kockázatot 
jelent a munkavállalók biztonságára vagy 
egészségére fizikai, kémiai, kémiai vagy 
toxikológiai tulajdonságai és felhasználási 
módja vagy munkahelyen való jelenléte 
miatt, ideértve minden olyan vegyi 
anyagot, amelyre a 3. cikk foglalkozási 
expozíciós határértéket határoz meg.

iii. az a vegyi anyag, amely, bár nem felel 
meg az i. alpont szerinti veszélyesként való 
besorolás feltételeinek, mégis kockázatot 
jelent a munkavállalók biztonságára vagy 
egészségére fizikai-kémiai, kémiai, kémiai 
vagy toxikológiai tulajdonságai és 
felhasználási módja vagy munkahelyen 
való jelenléte miatt, ideértve minden olyan 
vegyi anyagot, amelyre a 3. cikk 
foglalkozási expozíciós határértéket 
határoz meg.

Or. en
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Indokolás

A 98/24 irányelv a „fizikai-kémiai”, „kémiai” vagy „toxikológiai tulajdonságok” 
kifejezéseket használja.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
2004/37/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 4. cikk (1) bekezdésében a 
„készítmény” szó helyébe a „keverék” lép. 

Or. en

Indokolás

Az 1272/2008 rendelet a „készítmény” szó helyett következetesen a „keverék” szót használja.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)
2004/37/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. Az 5. cikk (2) bekezdésében a 
„készítmény” szó helyébe a „keverék” lép.

Or. en

Indokolás

Az 1272/2008 rendelet a „készítmény” szó helyett következetesen a „keverék” szót használja.
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)
2004/37/EK irányelv
6 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. A 6. cikk b) pontjában a „készítmény” 
szó helyébe a „keverék” lép.

Or. en

Indokolás

Az 1272/2008 rendelet a „készítmény” szó helyett következetesen a „keverék” szót használja.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
2004/37/EK irányelv
I melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az I. melléklet címében a
„készítmény” szó helyébe a „keverék” lép.

Or. en

Indokolás

Az 1272/2008 rendelet a „készítmény” szó helyett következetesen a „keverék” szót használja.
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok legkésőbb […]-ig hatályba 
léptetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok legkésőbb 2015. június 1-
jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek 
az irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

Or. en

Indokolás

Az 1272/2008 rendelet 61.1. cikkének megfelelően „2015. június 1-jéig a keverékek 
osztályozása, címkézése és csomagolása az 1999/45/EK irányelv szerint történik”. A 
legegyértelműbb megoldás e határidő betartása lenne.
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INDOKOLÁS

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP-rendelet) a hatályos uniós 
jogszabályokat összehangolja a globálisan harmonizált rendszerrel (GHS), amely az ENSZ 
által létrehozott rendszer, melynek célja a veszélyes vegyi anyagok azonosítása és a 
felhasználóknak a hozzájuk kapcsolódó kockázatokról való tájékoztatása a csomagolási 
címkéken és a biztonsági adatlapokon elhelyezett szabványos szimbólumok és figyelmeztető 
mondatok útján. A CLP-rendelet elfogadását követően szükségessé vált a vegyi anyagok 
osztályozását és címkézését szabályozó uniós jogszabályokra utaló hivatkozásokat tartalmazó 
öt irányelv (a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK, a 98/24/EK és a 2004/37/EK) technikai 
kiigazítása.

Az öt irányelv hivatkozásainak és terminológiájának a CLP-rendelethez való hozzáigazítása 
nem igényel semmilyen változtatást az ezen irányelvek hatálya vagy az általuk biztosított 
védelem szintje tekintetében, és az előadó is úgy ítéli meg, hogy e szakaszban nem ajánlott 
egy ilyen folyamatba belekezdeni. Ennélfogva a Bizottságnak az öt irányelvre vonatkozóan 
javasolt módosításai, valamint az e jelentéstervezetben szereplő módosítások pusztán 
technikai jellegűek. Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy a lehető leghamarabb felül kell 
vizsgálni mind az öt irányelvet annak érdekében, hogy koherens jogszabályokat és megfelelő 
szintű egészség- és biztonságvédelmet biztosítsanak a munkakörnyezetben jelen lévő 
veszélyes kémiai anyagok és készítmények tekintetében.


