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PR_COD_1app

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
  většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se po 29. mění  směrnice 
Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých
nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci – c/m/r)
(KOM(2004)0638 – C6-0136/2004 – 2004/0225(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0638)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0136/2004),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a 
ochranu spotřebitelů (A6-0000/2005);

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  
1 Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.
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BEGRÜNDUNG

Hintergrund

Die vorgeschlagene 29. Änderung der Richtlinie 76/769/EWG würde eine Regelung für jene 
Stoffe, die in der 29. Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG als k/e/f neu oder anders in die 
Kategorie 1 oder die Kategorie 2 eingestuft worden sind, bewirken, so dass diese Stoffe in die 
Anlage zu Anhang I eingefügt werden, um deren Gebrauch in Stoffen und Zubereitungen zu 
beschränken, die für den Verkauf an die Allgemeinheit in Verkehr gebracht werden.

Mit dieser neunundzwanzigsten Änderung werden in die Anlage zu Anhang I der Richtlinie 
76/769/EWG 346 Einträge für Stoffe eingefügt, die durch die Richtlinie 2004/73/EG der 
Kommission eine neue oder geänderte Einstufung erfahren haben: 146 Einträge für Stoffe, die 
als krebserzeugend neu in die Kategorie 1 eingestuft worden sind, 21 Einträge für Stoffe, die 
als krebserzeugend neu in die Kategorie 2 eingestuft worden sind, 152 Einträge für Stoffe, die 
als erbgutverändernd neu in die Kategorie 2 eingestuft worden sind, und 24 Einträge für 
Stoffe, die als fortpflanzungsgefährdend neu in die Kategorie 2 eingestuft worden sind. 
Allerdings betreffen 304 dieser 346 Einträge Stoffe, deren Verkauf an die Allgemeinheit 
wegen einer früheren Einstufung als k/e/f-Stoffe in Kategorie 1 oder 2 bereits zuvor einer 
Einschränkung unterlag. 

Verwendungsbereich

Den verfügbaren Informationen zufolge wird eine große Zahl dieser neu als k/e/f eingestuften 
Stoffe als Rohstoff, Zwischenprodukt bei organischen Synthesen oder für besondere 
berufliche Anwendungen verwendet.

Überdies unterlagen die meisten in der vorgeschlagenen 29. Änderung aufgeführten Stoffe 
bereits einer Einschränkung für den Verkauf an die Allgemeinheit, da sie schon zuvor als 
k/e/f-Stoff der Kategorie 1 oder 2 eingestuft, unlängst anders eingestuft oder mit neuen 
Anmerkungen versehen wurden. In der Praxis beziehen sich lediglich 42 der 346 Einträge für 
neu eingestufte Stoffe auf Stoffe, deren Einschränkung des Verkaufs an die Allgemeinheit neu 
ist.

Empfehlung des Berichterstatters

Die vorgeschlagene Richtlinie wird einen wirksameren Gesundheitsschutz für die 
Verbraucher gewährleisten, ohne dabei zu wesentlichen wirtschaftlichen Auswirkungen oder 
Arbeitsplatzverlusten zu führen, da die Verwendung dieser gefährlichen Stoffe durch die 
Allgemeinheit ohnehin beschränkt ist. 

Da der mit der vorgeschlagenen Richtlinie erzielte Nutzen dem Schutz der menschlichen 
Gesundheit zugute käme, der Kostenaufwand gering sein dürfte und dem Berichterstatter 
ferner keine zu diesem Sachverhalt gegenteiligen Stellungnahmen der Beteiligten vorliegen, 
wird die Annahme der vorliegenden Richtlinie ohne Abänderungen vorgeschlagen.
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