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PR_COD_1am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
a leadott szavazatok többsége szükséges

**I Együttműködési eljárás (első olvasás)
a leadott szavazatok többsége szükséges

**II Együttműködési eljárás (második olvasás)
a leadott szavazatok többsége szükséges a Parlament illetékes 
képviselői közös álláspontjának jóváhagyásához, elutasításához, 
vagy módosításához 

*** Hozzájárulási eljárás
az illetékes parlamenti képviselők szavazatának többsége 
szükséges, kivéve az EK Szerződés 105., 107., 161. és 300. 
cikkében, valamint az EU Szerződés 7. cikkében foglalt esetekben.

***I Együttdöntési eljárás (első olvasás)
a leadott szavazatok többsége szükséges

***II Együttdöntési eljárás (második olvasás)
a leadott szavazatok többsége szükséges az illetékes parlamenti 
képviselők  közös álláspontjának jóváhagyásához, elutasításához, 
vagy módosításához 

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasás)
a leadott szavazatok többsége szükséges az egységes szöveg 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogi alap függvénye)

Jogszabály szövegének módosítása

A Parlament által eszközölt módosítások esetében, a módosított szöveget 
félkövér dőlt szedéssel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés a szöveg azon 
részét jelöli, amelyre korrekciót javasoltak, és azt jelzi az illetékes részlegek 
részére, hogy működjenek közre a végleges szöveg kialakításában (például, 
egy adott nyelvi verzió esetén a nyilvánvaló hibák, kihagyások kijavítása). 
Ezek a javasolt korrekciók az érintett részlegek megállapodásának 
függvényei.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI RENDELET-TERVEZETE

egy parlamenti és tanácsi irányelv létrehozásáról szóló javaslatról, amely a 67/548/EGK 
tanácsi irányelvet módosítaná azzal a céllal, hogy összhangba hozza azt az Európai 
Parlament és a Tanács – vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről 
és korlátozásáról szóló – (EK) rendeletével
(COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlament és a Tanács részére adott
COM(2003)06441 számú javaslatra

– tekintettel az EK Szerződés 251. cikk (2) bekezdésére, valamint 95. cikkére, amelynek 
értelmében a Bizottság a C6-0531/2003 javaslatot a Parlamentnek benyújtotta,

– tekintettel Eljárási Szabályzatának 51. szabályára,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Ügyek 
Bizottsága, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Jogi Bizottság, a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2005),

1. Módosított formájában jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. Felkéri a Bizottságot, hogy – amennyiben az jelentős módosításokat kíván eszközölni a 
javaslatban, vagy annak szövegét meg kívánja változtatni – ismételten terjessze elő az 
ügyet a Parlamentnél;

3. Utasítja elnökét hogy álláspontját továbbítsa a Tanács és a Bizottság felé.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament által eszközölt módosítások

1. módosítás
1. CIKK, 1. PONT

1. cikk, első bekezdés (67/548/EGK Irányelv)

(1) Az 1. cikk, 1. bekezdés (a), (b) és (c) 
pontjai törlésre kerülnek;

(1) Az 1. cikk, 1. bekezdés (a), (b) és (c) 
pontjait törlik, és a (d) pont helyébe az 
alábbi szöveg lép:
“(d) az emberre és a környezetre veszélyes 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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anyagok, és az ilyen anyagokat tartalmazó 
termékek besorolása, csomagolása és 
címkézése – amennyiben ezek az anyagok, 
vagy termékek a Tagállamok piacán 
forgalomba kerülnek.”

Indoklás

Az irányelv nem rendelkezik a veszélyes anyagokat tartalmazó termékekről.  

2. módosítás
1. CIKK, 6. PONT

23. cikk (67/548/EGK Irányelv)
(6) A 23. cikk (2) bekezdése kiegészül az 
alábbi (g) ponttal:

“(g) a regisztrációs számot, amennyiben 
rendelkezésre áll.”

(6) A 23. cikk az alábbiak szerint 
módosul:
(a) a (2) bekezdés kiegészül az alábbi, (g) 
ponttal:
“(g) a regisztrációs számot, amennyiben 
rendelkezésre áll.”

(b) beillesztésre kerül az alábbi (5) 
bekezdés:
“5. Az Európai Parlament és a Tanács 
(EK) rendeletének [REACH]* 57. 
cikkében engedélyezett anyagokat 
tartalmazó termékek esetében a címkén 
figyelmeztető jelzést kell feltüntetni. Az 
említett jelölést a Bizottság …-ig** a 29. 
cikkben említett eljárásnak megfelelően 
határozza meg, és szerepelnie kell a II. 
Mellékletben szereplő listán.” 
* HL L …
** ezen irányelv hatálybalépését követő 
két éven belül

Indoklás

Bevezeti azt a követelményt, hogy a veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó termékeket 
megfelelő címkével lássák el, annak érdekében, hogy a fogyasztók biztonságosabban 
használhassák azokat.

EXPLANATORY STATEMENT
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The Commission proposal aims to amend Directive 67/548/EEC relating to the classification, 
packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to the new provisions 
concerning chemicals that will be adopted under the REACH Regulation, which is the subject 
of a separate Commission proposal (COM(2003) 644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)), 
submitted in parallel to this one.

In particular, the REACH Regulation will introduce for new chemicals the same registration 
obligations to which existing chemicals are subject. It is therefore necessary to repeal the 
corresponding rules laid down in Directive 67/548/EEC as well as the provisions on the 
obligations relating to information and the test methods to be used, which will be governed by 
the provisions of the REACH Regulation. Rules on the classification, packaging and labelling 
of dangerous substances are not, on the other hand, currently included in the REACH system 
and the relevant parts of Directive 67/548/EEC will therefore continue to be applicable.

Your rapporteur has confined himself to making two amendments to the proposal relating to 
Directive 67/548/EEC. These relate, in particular, to the introduction of a specific symbol on 
labels for articles containing chemical substances authorised under the REACH Regulation.
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