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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ ja direktiive 
2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) … ainete ja 
segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta
(KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0611);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artiklit 95 ja artikli 175 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas parlamendile ettepaneku (C6–0347/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.
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Majandus- ja sotsiaalnõukogu võttis 2003. aastal vastu kemikaalide klassifitseerimise ja 
märgistamise ühtse ülemaailmse süsteemi (Globally Harmonised System of Classification and 
Labelling of Chemicals – GHS), et ohtudest teavitamise ühise süsteemiga lihtsustada 
ülemaailmset kemikaalikaubandust. Ülemaailmsel säästva arengu tippkohtumisel 
Johannesburgis kutsuti riike üles süsteemi viivitamatult rakendama, et see hakkaks 2008. 
aasta lõpuks täielikult toimima. 

Ohtlike kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise ühtlustamise peamine eesmärk on 
parandada inimeste tervise ja keskkonna kaitse taset kogu maailmas. 

GHSi rakendamine ELis nõuab mõningaid muudatusi praegustes õigusaktides. Ettepanek 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ainete ja segude klassifitseerimise, 
märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 
muutmise kohta aitab tuua GHSi põhimõtteid Euroopa õigusloomesse, tuginedes samas 
suuresti olemasolevale ELi süsteemile. Selle ettepanekuga kaasneb veel kaks ettepanekut 
järgmiste tasandite õigusaktide kohta – ettepanek muuta määrust detergentide kohta ja teine 
ettepanek muuta direktiive kosmeetikatoodete, mänguasjade, lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste, kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ning elektri- ja elektroonikaseadmete 
valdkonnas.

Kuue direktiivi muutmiseks valis komisjon otsuse kui õigusliku vahendi. Direktiivid on juba 
üle võetud liikmesriikide õigusaktidesse ja nende õiguslikku olemust ei mõjuta uus määrus. 
Direktiividesse tehtud muudatusettepanekud tuleb määratud ajaks uuesti üle võtta 
siseriiklikesse õigusaktidesse. 

Komisjoni ettepanek

Komisjoni ettepanekud järgmiste tasandite õigusaktide muutmise kohta on üsna piiratud. 
Peamiselt võetakse vastu sätted, mis viitavad ainete klassifitseerimisele kuues direktiivis, et 
viia need vastavusse põhilise määrusega ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise kohta, lisamata muid elemente.
Vajadusel kohandatakse olemasolevaid sätteid uue terminoloogiaga, mis tuleneb uutest 
kriteeriumidest ja uutest ohulausetest. Kõikidesse sätetesse viiakse sisse termin "segu", et 
asendada terminit „valmistis”. Samuti ajakohastatakse katsemeetodeid kooskõlas REACH-
määrusega (määrus 1907(2006)). 

Raportöör ei esita hetkel ühtegi muudatusettepanekut otsuse ettepaneku kohta, kuid jätab 
endale õiguse oma seisukoht õigusloomega seotud menetluse hilisemas etapis läbi vaadata.
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