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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl , iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 67/548/EEB, siekiant ją pritaikyti ją prie Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos 
ir apribojimų</Titre>
(KOM(2003)0644- – C6-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2003)0644-
)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 95 straipsnį, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0531/2003),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos 
komiteto pranešimą (A6-0000/2005),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 straipsnio 1 punktas

1) 1 straipsnio 1 dalyje išbraukiami a, b ir c 
punktai;

1) 1 straipsnio 1 dalyje išbraukiami a, b ir c 
punktai, o d punkto tekstas iš dalies 
pakeičiamas taip:
„d) valstybėse narėse pateikiamų į rinką
medžiagų, pavojingų žmogui ir aplinkai, 
bei gaminių, turinčių šių medžiagų, 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą.”

  
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Justification

Extends the scope of the directive to include articles that contain dangerous substances.  

Pakeitimas 2
1 straipsnio 6 punktas

(6) 23 straipsnio 2 dalis papildoma 
g punktu:

„g) registracijos numeris, kai yra.”

(6) 23 straipsnis iš dalies pakeičiamas 
taip:
a) 2 dalis papildoma g punktu:
„g) registracijos numeris, kai yra.”

b) straipsnis papildomas 5 dalimi:
„5. kai gaminiuose yra medžiagų, kurias 
naudoti leidžiama pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 
[REACH] 57 straipsnį*, etiketėje turi būti 
įspėjamasis simbolis. Šį simbolį turėtų 
apibrėžti Komisija …**pagal procedūrą, 
numatytą 29 straipsnyje, jis turėtų būti 
įtrauktas į sąrašą, esantį II priede.” 
* OL L …
** per dvejus metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Justification

Introduces the requirement to affix an appropriate label on articles that contain dangerous 
chemical substances to make these safer for use by consumers.
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