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Symboly postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup pro spolupráci (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup pro spolupráci (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů, ke schválení společného postoje
většina poslanců Parlamentu, k zamítnutí nebo změně společného 
postoje 

*** Postup souhlasu
většina poslanců Parlamentu, vyjma případů pokrytých články 
105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článkem 7 Smlouvy o EU 

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů, ke schválení společného postoje
většina poslanců Parlamentu, k zamítnutí nebo změně společného 
postoje 

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů, ke schválení společného znění

(Typ postupu závisí na právním základu navrženém Komisí)  

Změny legislativního textu

V případě pozměňovacích návrhů Parlamentu je nové znění zvýrazněno 
tučně kurzívou. Zvýraznění běžnou kurzívou je znamením pro příslušné 
útvary a ukazuje na části legislativního textu, u kterých se navrhuje oprava 
pro usnadnění přípravy konečného znění (například zřejmé chyby či 
vynechávky v dané jazykové verzi). Navrhované opravy podléhají schválení 
dotyčným útvarem.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k předloze směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
67/548/EHS za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady 
o registraci, vyhodnocení, autorizaci a omezení chemických látek
(COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2003)0644)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, podle kterých Komise předložila 
návrh Parlamentu (C6-0531/2003),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů, Rozpočtového výboru, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví a Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0000/2005), 

1. schvaluje návrh Komise v pozměněném znění;

2. vyzývá Komisi, aby záležitost opět předložila Parlamentu, bude-li chtít návrh podstatně 
pozměnit anebo jej nahradit jiným zněním;

3. ukládá předsedovi, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
ČLÁNEK 1, BOD 1

Článek 1, první odstavec (směrnice 67/548/EHS)

(1) V čl. 1 odst. 1 se body a), b) a c) ruší; (1) V čl. 1 odst. 1 se body a), b) a c) ruší
a bod d) se nahrazuje tímto: 
„(d) klasifikaci, balení a označování látek 

  
1 V Úředním věstníku zatím nezveřejněno.
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nebezpečných pro člověka a životní 
prostředí a výrobků obsahujících takové 
látky, pokud jsou tyto látky nebo výrobky 
uváděny na trh v členských státech.“

Odůvodnění

Rozsah působnosti směrnice se rozšiřuje o výrobky obsahující nebezpečné látky.     

Pozměňovací návrh 2
ČLÁNEK 1, BOD 6

Článek 23 (směrnice 67/548/EHS)

(6) V čl. 23 odst. 2 se doplňuje bod g):

„g) registrační číslo, existuje-li.“

(6) Článek 23 se mění takto:

(a) v odstavci 2 se doplňuje bod g):
„g) registrační číslo, existuje-li.“

(b) doplňuje se odstavec 5:
„5. V případě výrobků obsahujících látky 
autorizované podle článku 57 nařízení 
(ES) Evropského parlamentu a Rady* 
č. [REACH] musí štítek obsahovat 
výstražný symbol. Komise symbol určí 
do...** v souladu s postupem uvedeným 
v článku 29 a symbol bude zařazen do 
seznamu v příloze II.“  
* Úř. věst. L …
** dva roky po vstupu této směrnice 
v platnost.

Odůvodnění

Zavádí se požadavek umísťování vhodných štítků na výrobky obsahující nebezpečné chemické 
látky, aby se zvýšila bezpečnost jejich používání spotřebiteli.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Cílem návrhu Komise je změnit směrnici 67/548/EHS týkající se klasifikace, balení 
a označování nebezpečných látek tak, aby se přizpůsobila novým ustanovením o chemických 
látkách, která budou přijata v rámci nařízení REACH, jež je předmětem samostatného návrhu 
Komise (COM(2003) 644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)), předkládaného současně.

Nařízení REACH konkrétně zavede pro nové chemické látky stejnou povinnost registrace, 
jaká se vztahuje na stávající chemické látky. Proto je třeba zrušit příslušná pravidla stanovená 
směrnicí 67/548/EHS a také ustanovení o povinnostech týkajících se informací a používaných 
metod testování, které se budou řídit ustanoveními nařízení REACH. Nařízení REACH však 
v současnosti neobsahuje pravidla klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, takže 
odpovídající části směrnice 67/548/EHS se budou používat i nadále.   

Zpravodaj se omezil na dva pozměňovací návrhy k předloze spojené se směrnicí 67/548/EHS. 
Tyto se konkrétně týkají zavedení zvláštního symbolu na štítcích označujících výrobky, které 
obsahují chemické látky autorizované podle nařízení REACH. 
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