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***I
JELENTÉSTERVEZET
az egyes veszélyes anyagok és készítmények (karcinogén, mutagén és 
teratogén – c/m/r besorolású anyagok) forgalomba hozatalának és 
felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK 
tanácsi irányelv huszonkilencedik alkalommal történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2004)0638 – C6–0136/2004 – 2004/0225(COD))
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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyes veszélyes anyagok és készítmények (karcinogén, mutagén és teratogén – c/m/r 
besorolású anyagok) forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkilencedik alkalommal 
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2004)0638 – C6–0136/2004 – 2004/0225(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0638)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. 
cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0136/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és   a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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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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