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PR_COD_1am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 67/548/EEK 
grozījumiem, lai to pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) par 
ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, atļaušanu un aizliegšanu
(COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2003)0644)1,

– ņemot vērā EK Līguma 251. panta 2. punktu  un 95.pantu, saskaņā ar kuru Komisija 
iesniedz Parlamentam priekšlikumu (C6-0531/2003),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 51. pantu

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas, Budžeta komitejas, Ekonomikas un naudas lietu komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Juridiskās komitejas, Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A6-
0000/2005),

1. Pieņem Komisijas priekšlikumu atbilstoši grozījumiem;

2. Aicina Komisiju vēlreiz vērsties pie Parlamenta, ja tā vēlas būtiski grozīt priekšlikumu vai 
aizstāt to ar citu tekstu.

3. Dod rīkojumu tās priekšsēdētājam nosūtīt tās nostāju Padomei un Komisijai. 

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi 

Grozījums Nr 1
1. panta 1.daļa

1.panta pirmais punkts (Direktīva 67/548/EEK)

(1) 1. panta 1. punktā svītro a), b) un c) 
apakšpunktus; 

(1) 1. panta 1. punktā svītro a), b) un c) 
apakšpunktus un d) apakšpunkta tekstu 
aizstāj ar šādu tekstu:

“(d) cilvēkam un videi bīstamu vielu un 
šādas vielas saturošu izstrādājumu, 

  
1 Vēl nav publicēti OV.
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klasifikācija, iesaiņojums un marķējums, 
ja šīs vielas vai izstrādājumi tiek izvietoti 
dalībvalstu tirgū”  

Pamatojums

Paplašina direktīvas kompetenci, iekļaujot bīstamas vielas saturošus izstrādājumus. 

Grozījums Nr. 2
1. PANTA 6. DAĻA  

23.pants (Direktīva 67/548/EEK)

(6) 23. panta 2. punktam pievieno šo g) 
punktu:

“(g) reģistrācijas numurs, ja tāds ir”

(6) 23.pantu groza šādi:
(a) 2. punktam pievieno šo g) 
apakšpunktu :
“(g) reģistrācijas numurs, ja tāds ir.”

(b) pievieno šo 5) punktu:
“5. Ja izstrādājumu sastāvā ir vielas, kas 
atļautas ar  Eiropas Parlamenta un 
Padomes* regulas (EK) Nr. [REACH] 57. 
pantu, uz etiķetes jābūt brīdinājuma 
simbolam. Šo simbolu nosaka Komisija ar 
...** saskaņā ar 29. pantā noteikto 
procedūru, un tas jāiekļauj II Pielikumā 
dotajā sarakstā.” * OV L …
**divus gadus pēc šās direktīvas stāšanās 
spēkā. .

Pamatojums

Ievieš prasību piestiprināt atbilstošu etiķeti bīstamas ķīmiskas vielas saturošiem 
izstrādājumiem, lai padarītu to lietošanu drošāku patērētājiem.
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EXPLANATORY STATEMENT

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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