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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus häälteenamus
**I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise seisukoha 
heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks

*** nõusolekumenetlus parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus
***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise 
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek, millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 67/548/EMÜ, et kohandada seda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EU), mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutamise lubamist ja 
piiramist.
(KOM(2003)0644 – C6-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2003)0644)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel Euroopa 
Komisjon parlamendile ettepaneku esitas (C6-0531/2003);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, 
eelarvekomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
õigusasjade komisjoni, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A6-0000/2005);

1. kinnitab Euroopa Komisjoni ettepaneku muudetud kujul;

2. palub Euroopa Komisjonil ettepaneku uuesti parlamenti saata, kui ta kavatseb seda 
oluliselt muuta või teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 1 lõige 1 (direktiiv 67/548/EMÜ)

1) Artikli 1 lõikes 1 kustutatakse punktid a, 
b ja c.

1) Artikli 1 lõikes 1 kustutatakse punktid a, 
b ja c ning punkt d asendatakse 
järgnevaga:
"d) liikmesriikides turustatavate, 
inimesele või keskkonnale ohtlike ainete 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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ja selliseid aineid sisaldavate toodete 
liigitamise, pakendamise ja märgistamise 
suhtes."

Motivazione

Estende il campo d'applicazione della direttiva agli articoli contenenti sostanze pericolose.

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 23 (direktiiv 67/548/EMÜ)

6) Artikli 23 lõikele 2 lisatakse punkt g: 6) Artiklit 23 muudetakse järgmisel viisil:

a) lõikele 2 lisatakse punkt g:
"g) olemasolu korral 
registreerimisnumber."

"g) olemasolu korral 
registreerimisnumber."

b) lisatakse lõige 5: 
"5. Toodete puhul, mis sisaldavad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr [mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, kasutamise 
lubamist ja piiramist (REACH)]* artikli 
57 alusel lubatud aineid, lisatakse 
pakendi märgistusele hoiatav sümbol. 
Selle sümboli määrab kindlaks komisjon 
vastavalt artiklis 29 ettenähtud 
menetlusele hiljemalt ...** ning see on 
esitatud II lisas toodud loendis." 
∗ ELT L ...
∗∗ kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Motivazione

Per accrescere l'uso sicuro da parte dei consumatori di articoli contenenti sostanze chimiche 
pericolose, introduce l'obbligo di apporre un apposito avvertimento sull'etichetta di tali 
articoli.
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione ha l'obbiettivo di modificare la direttiva 67/548/CEE relativa 
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla 
alle nuove disposizioni in materia di sostanze chimiche che saranno adottate nel quadro del 
regolamento REACH, che è oggetto di una proposta separata presentata dalla Commissione 
parallelamente alla presente (COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)) 

In particolare, il regolamento REACH introdurrà per le nuove sostanze chimiche gli stessi 
obblighi di registrazione cui sono soggette le sostanze esistenti. E' pertanto necessario 
abrogare le norme corrispondenti della direttiva 67/548/CEE nonché le disposizioni in materia 
di obblighi di informazione e metodi di prova da utilizzare, che saranno disciplinate da 
disposizioni del regolamento REACH. Le norme relative alla classificazione, etichettatura e 
imballaggio delle sostanze pericolose non sono invece attualmente incluse nel sistema 
REACH, e le parti pertinenti della direttiva 67/548/CEE continueranno pertanto ad applicarsi.

Il relatore si è limitato ad apportare due sole modifiche alla proposta relativa alla direttiva 
67/548/CEE. Si tratta, in particolare, dell'introduzione di un simbolo specifico nell'etichetta 
degli articoli contenenti sostanze chimiche autorizzate ai sensi del regolamento REACH.
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