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PR_COD_1app

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

*** Hozzájárulás
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 a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

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

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  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

a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelvek, a 2000/53/EK, a 
2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvek módosításáról (azoknak) az anyagok és 
keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó …/…/EK rendeletben 
való egységesítése céljából, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0611),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, valamint 175. 
cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek 
(C6-0347/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.



PE400.404v01-00 6/7 PR\702895HU.doc

HU

INDOKOLÁS

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gazdasági és Szociális Tanácsa 2003-ban elfogadta a 
vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszerét (GHS) a 
vegyi anyagokkal folytatott globális kereskedelemnek a veszélyek közlésére irányuló közös 
rendszer bevezetése révén történő megkönnyítése érdekében. A fenntartható fejlődésről szóló 
johannesburgi világ-csúcstalálkozó arra ösztönözte az országokat, hogy haladéktalanul 
valósítsák meg és 2008 végére tegyék teljesen működőképessé a rendszert. 

A veszélyes anyagok és keverékek osztályozása és címkézése harmonizálásának átfogó célja 
az, hogy az egész világon fokozzák az emberi egészség és a környezet védelmét. 

A GHS EU-ban történő megvalósítása a hatályos jogszabályokon végzett bizonyos 
változtatásokat követel meg. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 
szóló javaslat lesz az az eszköz, amely beviszi a GHS elveit az európai jogszabályokba, 
miközben nagymértékben épít a fennálló uniós rendszerre. Ezt a javaslatot két további, a 
származékos jogalkotásra vonatkozó javaslat kíséri – a mosó- és tisztítószerekről szóló 
rendelet módosítására irányuló javaslat, és a kozmetikai termékekről, a játékokról, az illékony 
szerves vegyületek (VOC) kibocsátásáról, az elhasználódott járművekről és az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló irányelvek módosítására irányuló 
javaslat.

A hat irányelv módosításához a Bizottság határozatot választott jogi eszközként. Az 
irányelveket már átültették a tagállamok jogszabályaiba, és jogi jellegüket nem érinti az új 
rendelet. Az irányelvek módosításait kellő időben szintén át kell ültetni a nemzeti 
jogszabályokba. 

A Bizottság javaslata

A származékos jogi aktusok Bizottság által javasolt változtatásai meglehetősen korlátozottak. 
Főként a hat irányelvben szereplő anyagok osztályozására vonatkozó rendelkezéseket
igazítják ki az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
„fő” rendeletnek való megfelelés érdekében további elemek hozzáadása nélkül. Szükség 
esetén a meglévő rendelkezéseket hozzáigazítják az új kritériumokból és az új figyelmeztető 
mondatokból adódó új terminológiához. Bevezetik a „keverék” kifejezést a „készítmény” 
kifejezés összes rendelkezésben történő felváltása érdekében. A vizsgálati módszerekre 
történő hivatkozásokat is frissítették a REACH-nek (az 1907/2006/EK rendeletnek) 
megfelelően. 

Az előadó ezen a ponton nem javasol módosításokat a Bizottság határozatra irányuló javaslata 
tekintetében, de fenntartja a jogot álláspontja felülvizsgálatára a jogalkotási eljárás későbbi 
szakaszaiban.
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