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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 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou 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 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o kterým se mění směrnice Rady 
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES 
za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a balení látek 
a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006
(KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0611),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 95 a čl. 171 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0347/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2008),

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.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Hospodářská a sociální rada OSN přijala v roce 2003 Globálně harmonizovaný systém 
klasifikace a označování chemických látek (dále jen „GHS“), aby zavedením společného 
systému pro informování o nebezpečnosti usnadnila světový obchod chemickými látkami. 
Světový summit o trvale udržitelném rozvoji v Johannesburgu vybídl země, aby jej 
bezodkladně zavedly a aby systém plně fungoval nejpozději na konci roku 2008. 

Hlavním cílem harmonizování klasifikace a označování nebezpečnosti chemických látek je 
zlepšení úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí na celém světě. 

Pro uplatňování GHS v EU jsou zapotřebí jisté změny stávajících právních předpisů. 
Prostředkem, jak vnést zásady GHS do evropských právních předpisů, bude návrh nařízení 
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení 
(ES) č. 1907/2006, které zároveň značně vycházejí ze stávajícího systému EU. Tento návrh 
provázejí další dva návrhy navazujících právních předpisů – návrh, kterým se mění nařízení 
o detergentech, a další návrh, kterým se mění směrnice o kosmetických výrobcích, hračkách, 
emisích těkavých organických sloučenin, vozidel s ukončenou životností a odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních.

Jako právní nástroj ke změně těchto šesti směrnic Komise zvolila rozhodnutí. Tyto směrnice 
byly do právních předpisů členských států již provedeny a jejich právní povaha nebude 
novým nařízením dotčena. Změny směrnic je nutno opět náležitě provést do vnitrostátních 
právních předpisů. 

Návrh Komise

Změny v navazujících aktech navrhované Komisí jsou poměrně omezené. Především 
přizpůsobují ustanovení, která odkazují na klasifikaci látek v uvedených šesti směrnicích, 
takovým způsobem, aby odpovídaly „hlavnímu“ nařízení o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí, aniž by byly vkládány další prvky. Pokud je to nutné, pozměňují stávající 
ustanovení s ohledem na novou terminologii vyplývající z nových kritérií a nových údajů 
o nebezpečnosti. Je zaveden termín „směs“, kterým se ve všech ustanoveních nahrazuje 
termín „přípravek“. Dále jsou aktualizovány odkazy na zkušební metody, a to v souladu 
s nařízením REACH (1907(2006)). 

K návrhu rozhodnutí v tuto chvíli zpravodajka nenavrhuje žádné pozměňovací návrhy, 
vyhrazuje si však právo přehodnotit své stanovisko v pozdějších fázích legislativního procesu.
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