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Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 
č. 67/548/EHS s cieľom prispôsobiť ju nariadeniu (ES) Európskeho parlamentu a Rady 
o registrácii, hodnotení, povolení a obmedzení používania chemikálií  
(KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2003)0644)1,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 95 Zmluvy o ES, podľa ktorého Komisia 
predložila návrh Parlamentu (C6-0531/2003),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný 
trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre rozpočet, Výboru pre hospodárske a menové veci, 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre právne veci, Výboru pre práva žien 
a rovnosť pohlaví a Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 1 prvý odsek (smernica 67/548/EHS)

(1) v odseku 1 článku 1 sa vypúšťajú body 
(a), (b) a (c);

(1) v odseku 1 článku 1 sa vypúšťajú body 
(a), (b) a (c) a text bodu (d) sa nahrádza 
nasledujúcim textom:
„(d) klasifikácia, balenie a označovanie,  
látok nebezpečných pre človeka a životné 
prostredie a výrobkov obsahujúcich takéto 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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látky, pokiaľ sa tieto látky alebo výrobky 
uvádzajú na trh členských štátov.“

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 6

Článok 23 (smernica 67/548/EHS)

(6) v odseku 2 článku 23 sa dopĺňa bod 
(g):

„(g) registračné číslo, ak existuje.“

(6) článok 23 sa mení a dopĺňa takto:
(6) v odseku 2 sa dopĺňa bod (g):
„(g) registračné číslo, ak existuje.“

(b) dopĺňa sa odsek (5):
“5. V prípade výrobkov obsahujúcich 
látky povolené podľa článku 57 
nariadenia (ES) Európskeho parlamentu 
a Rady č. [REACH]* je na označení 
varovný symbol.  Tento symbol určí 
Komisia do …** v súlade s postupom 
podľa článku 29 a symbol sa zaradí do 
zoznamu v prílohe 2.“ 
* Ú. v. L …
** dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice.

Odôvodnenie

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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DÔVODOVÁ SPRÁVA

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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