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PR_COD_1app

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 a doplnenie 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 a doplnenie 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 pomáha 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 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. … o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS 
a nariadenie (ES) č. 1907/2006
(KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0613),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0349/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0141/2008),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hospodárska a sociálna rada Organizácie Spojených národov prijala v roku 2003 Globálny 
harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) s cieľom uľahčiť 
celosvetový obchod s chemikáliami zavedením spoločného systému informovania o 
nebezpečnosti látok.  Svetový samit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu vyzval 
krajiny, aby ho bezodkladne implementovali a zaviedli do plnej prevádzky do konca roku 
2008.

Komplexným cieľom harmonizácie klasifikácie a označovania nebezpečných látok je 
zlepšenie úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia na celom svete.

Implementácia GHS v EÚ vyžaduje určité zmeny v existujúcich platných predpisoch. Návrh 
nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa 
smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006, bude prostriedkom zavedenia zásad 
GHS do európskych právnych predpisov, pričom bude vo veľkej miere budovať na 
existujúcom systéme EÚ.  Tento návrh sprevádzajú ďalšie dva návrhy týkajúce sa 
nadväzujúcich právnych predpisov – návrh, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o 
detergentoch a ďalší návrh, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice o kozmetických výrobkoch, 
hračkách, emisiách prchavých organických látok, vozidlách po dobe životnosti a o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení.

Návrh o detergentoch

Zmeny, ktoré Komisia navrhla k nariadeniu o detergentoch (648/2004) sú dosť obmedzené. 
Upravujú ustanovenia, ktoré sa týkajú klasifikácie a označovania, aby zodpovedali 
„hlavnému“ nariadeniu o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, bez toho, aby sa 
pridávali ďalšie prvky. Nové ustanovenia sa majú začať uplatňovať od 1. júna 2015.

Vaša spravodajkyňa teraz nenavrhuje žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu 
Komisie o nariadení o detergentoch, vyhradzuje si však právo prehodnotiť svoje stanovisko v 
neskorších štádiách legislatívneho postupu.
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STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. ... o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 
1907/2006
(KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andreas Schwab

app

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska Komisia predložila návrh nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok 
a zmesí1, ktorým sa v EÚ zavádzajú medzinárodné kritériá pre klasifikáciu a označovanie 
nebezpečných látok a zmesí schválené Hospodárskou a sociálnou radou Organizácie 
Spojených národov. Tieto kritériá sa tiež nazývajú Globálny harmonizovaný systém (GHS). 
Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia a súčasne zaručiť voľný pohyb látok a zmesí v rámci vnútorného trhu. 

Súčasťou návrhu nariadenia sú dve oznámenia, v ktorých sa navrhujú technické zmeny 
nadväzujúcich právnych predpisov. Tieto nadväzujúce právne predpisy je potrebné zosúladiť 
s návrhmi systému GHS. 

Toto stanovisko sa vzťahuje na návrh nariadenia KOM(2007)06132, ktorým sa navrhujú 
zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 648/2004 známeho ako nariadenie o detergentoch.

Osobitné stanovisko bolo vypracované k návrhu rozhodnutia KOM(2007)06113, ktorým sa 

1 KOM(2007)355 z 27.6.2007. 
2 KOM(2007)0613 zo 17.10.2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. ... o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006.
3 KOM(2007)0611 zo 16.10.2007 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia 
a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 
2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) ... o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006.
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navrhujú zmeny a doplnenia niekoľkých smerníc (smernice týkajúce sa kozmetických 
výrobkov, bezpečnosti hračiek, emisií rozpúšťadiel, vozidiel po dobe životnosti a dve 
smernice o farbách). 

Cieľom týchto návrhov je zosúladiť terminológiu so systémom GHS a prispôsobiť krížové 
odkazy medzi textami. Nepredkladajú sa teda žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
k týmto dvom oznámeniam. 

******

Závery

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor navrhol schválenie návrhu Komisie 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. ... o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) 
č. 1907/2006.
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