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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 veszélyes készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0008),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0021/2012),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére1,

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra2,

– tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság 
által a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsághoz 
intézett, ...-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A7-0000/2012),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul 
hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe 
foglalását tartalmazza;

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját egyetértve a Bizottság javaslatával és figyelembe 
véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport ajánlásait;

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

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

A javaslat a veszélyes készítményekről szóló (1999/45/EK) irányelv átdolgozására irányul a 
módosító jogi aktusok kodifikálása és a Bizottság felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi 
aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörére vonatkozó rendelkezéseknek a Lisszaboni 
Szerződéshez való hozzáigazítása érdekében. Ez az irányelv egy áthidaló jogszabály, amely 
biztosítja a jogfolytonosságot az ágazati jogi keretrendszeren belül, amely jelenleg – a 
REACH (1907/2006/EK rendelet) elfogadása miatt – alapvető reformon megy keresztül.

A veszélyes készítményekről szóló irányelv a készítmények, azaz a két vagy több anyagot 
(kémiai elemeket és ezek vegyületeit) tartalmazó keverékek vagy oldatok osztályozását, 
csomagolását és címkézését szabályozza. Az irányelv 2015. június 1-jéig alkalmazandó az 
osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló 1272/2008/EK rendelet – mint a veszélyes 
anyagok és keverékek osztályozásának és címkézésének 2009. január 20. óta alkalmazandó új 
uniós rendszere, amely magában foglalja az ENSZ globálisan harmonizált rendszerét –
átmeneti rendelkezéseinek keretében. A már forgalomba hozott keverékek 2017. június 1-jéig 
továbbra is a veszélyes készítményekről szóló irányelv szabályai szerint forgalmazhatók. Az 
anyagok esetében az osztályozási, címkézési és csomagolási szabályok már 2010. december 
1. óta alkalmazandók. Az átdolgozás tehát egy fokozatosan kivezetendő jogi aktusra 
vonatkozik.   

Az átdolgozás révén az 1999/45/EK irányelvben végrehajtott változtatásokat egyrészt az 
indokolja, hogy a Lisszaboni Szerződésnek megfelelően naprakésszé kell tenni a javaslatot, és 
az elavult rendelkezések helyébe újakat kell léptetni (ideértve a jogalap frissítését – az 
EUMSZ 114. cikke, amely megfelel az EKSZ korábbi 95. cikkének), másrészt az, hogy 
elfogadásra került a REACH-rendelet és néhány további (közvetlenül általa vagy végrehajtási 
jogi aktusai révén bevezetett) módosítás, ami az alkalmazandó szabályok egyértelműsége és 
pontossága érdekében szükségessé teszi az 1999/45/EK irányelv kodifikálását. Míg az 
átdolgozásra irányuló javaslat keretében politikai döntéseket nem hoztak, a lényegi 
módosítások a Szerződésből, illetve az azonos témájú új uniós jogszabályból erednek. 

Az átdolgozásra irányuló javaslathoz vezető főbb kiigazítások és módosítások a következők:

- A 10. cikk (4) bekezdése és a 12. cikk (4) bekezdése a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó rendelkezéseket léptet a parlamenti ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendelkezések helyébe. Ez szükségessé tette a 
19. cikk módosítását és a 21–23. cikkek új rendelkezéseit, amelyek lehetővé teszik a 
felhatalmazás gyakorlását.

- Az eredeti irányelv 14. cikkének (a titkos adatok kezeléséről szóló) utolsó bekezdése 
hivatkozott a 67/548/EK irányelv (a veszélyes anyagokról szóló irányelv) 19. cikkének 
(4) bekezdésére, amelyet a 2006/121/EK irányelv 1. cikkének (7) bekezdése törölt, 
hozzáigazítva az ágazati jogszabályt az 1907/2006/EK (REACH) rendelethez. Ez sajátos 
hézagot eredményezett a szellemi tulajdonjogok védelmét élvező kritikus műszaki 
információk titkosságának megőrzésével kapcsolatos feltételeket illetően. Az átdolgozás 
megszünteti ezt a hézagot.
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- Az egységes szerkezetbe foglalt változat 1. cikke tartalmazott egy hivatkozást az 
1999/45/EK irányelv 14. cikkére (biztonsági adatlapok), amelyet a REACH-rendelet 140. 
cikkével töröltek, mivel a szóban forgó rendeletet átemelték az utóbbi jogi aktusba, amely 
a vegyi anyagokra vonatkozó jogi szabályozás egészét érintő alapvető jogi aktus.

- Az egységes szerkezetbe foglalt változat 3. cikkének (2) bekezdése hivatkozik a 
67/548/EK irányelv 7., 8. és 13. cikkére, amelyeket a 2006/121/EK irányelv 1. cikkének 
(5) bekezdése törölt.

- Az egységes szerkezetbe foglalt változat számos helyen hivatkozik a 67/548/EGK 
irányelv V. mellékletének A. részére is (vizsgálati módszerek); e hivatkozások helyébe az 
1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek 
megállapításáról szóló 440/2008/EK rendelet lépett, amelybe a 67/548/EK irányelv 
vonatkozó mellékletének hatályon kívül helyezését követően átemelték ezt a kérdéskört.

A fent említett kiigazítások és változtatások természetéből fakadóan az előadó nem javasol 
további módosításokat a veszélyes készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és 
címkézéséről szóló 1999/45/EK irányelv átdolgozására irányuló javaslathoz. 


