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PR_COD_1app

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un Direktīvu 2000/53/EK, 2002/96/EK 
un 2004/42/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) ... par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006
(COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0611),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 95. pantu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar 
kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0347/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un Sociāli lietu padome 2003. gadā pieņēma 
Vispārēju saskaņotu ķīmisko vielu klasifikācijas un apzīmēšanas sistēmu (VSS), lai, ieviešot 
kopēju sistēmu informēšanai par vielu bīstamību, atvieglotu ķimikāliju starptautisko 
tirdzniecību. Johannesburgā notikušajā Pasaules sammitā par noturīgu attīstību aicināja valstis 
šos sistēmu nekavējoties īstenot un uzsākt tās darbību 2008. gada beigās. 

Bīstamu ķimikāliju klasificēšanas un marķēšanas saskaņošanas vispārējais mērķis ir uzlabot 
cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni visā pasaulē. 

Lai Eiropas Savienībā ieviestu VSS, ir nepieciešams veikt atsevišķas izmaiņas pašreiz spēkā 
esošajos tiesību aktos. Priekšlikums regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu 
un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006, būs 
instruments VSS principu ieviešanai ES tiesību aktos, tomēr kopumā to balstot uz pašreizējo 
ES sistēmu.   Priekšlikumam ir pievienoti divi citi priekšlikumi par pakārtotajiem tiesību 
aktiem — priekšlikums, ar ko groza regulu par mazgāšanas līdzekļiem, un priekšlikums, ar ko 
groza direktīvu par kosmētiskiem līdzekļiem, direktīvu par rotaļlietām, direktīvu par gaistošu 
organisko savienojumu (GOS) emisijām, direktīvu par nolietotiem transportlīdzekļiem un 
direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

Komisija ir izvēlējusies lēmumu kā juridisko instrumentu sešu direktīvu grozīšanai. Šīs 
direktīvas jau ir transponētas dalībvalstu tiesību aktos, un jaunā regulu neietekmēs to juridisko 
raksturu. Direktīvu grozījumi būs nekavējoties jātransponē valsts tiesību aktos. 

Komisijas priekšlikums

Komisijas ierosinātās izmaiņas pakārtotajos tiesību aktos ir ierobežotas. Galvenokārt tās 
pielāgo noteikumus, kas attiecas uz vielu klasificēšanu sešās direktīvās, lai atbilstu galvenajai 
regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un nepapildina ar 
citiem elementiem.  Ja nepieciešams, tās pašreizējos noteikumus piemēro jaunajai 
terminoloģijai, kas izriet no jaunajiem kritērijiem un jaunām norādēm par vielu bīstamību. Ir 
ieviests termins “maisījumi”, lai visos noteikumos aizstātu terminu “preparāts”. Vienlaikus ar 
REACH (Regula (EK) Nr. 1907/2006) ir atjauninātas arī atsauces uz testēšanas metodēm.  

Jūsu referente neierosina nekādus grozījumus attiecībā uz priekšlikumu lēmumam šajā 
jautājumā, bet patur tiesības savas nostājas otrreizējai izskatīšanai vēlākos likumdošanas 
procedūras posmos. 
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