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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare 
a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a Directivelor 
2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE pentru a le adapta Regulamentului (CE) … 
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi de 
modificare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
(COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2007)0611),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 95 şi articolul 175 alineatul (1) din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie 
(C6-0347/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi 
Comisiei.
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The United Nations Economic and Social Council adopted in 2003 a Globally Harmonised 
System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), in order to facilitate global trade 
in chemicals by introducing a common system for hazard communication. The World Summit 
on Sustainable Development in Johannesburg encouraged countries to implement it without 
delay and have it fully operational by the end of 2008. 

The overall aim of harmonising the classification and labelling of hazardous chemicals is to 
improve the level of protection of human health and the environment throughout the world. 

Implementing the GHS in the EU requires certain changes to the existing legislation. A 
proposal for a Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and 
mixtures and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 will be the 
vehicle for bringing the principles of GHS into the European legislation while largely building 
on the existing EU system. This proposal is accompanied by two other proposals on 
downstream legislation - a proposal amending the regulation on detergents and another 
proposal amending directives on cosmetics, toys, emissions of volatile organic compounds 
(VOCs), end-of-life vehicles and waste electrical and electronic equipment (WEEE).

For amending the six directives, the Commission has chosen a Decision as a legal instrument. 
The directives have already been transposed into Member States' legislation and their legal 
nature will not be affected by the new regulation. The amendments to the directives must 
again be transposed into national legislation in due course. 

The Commission proposal

Changes proposed by the Commission to downstream acts are fairly limited. They mainly 
adapt provisions, which refer to classification of substances in the six directives, to 
correspond to the 'main' regulation on classification, labelling and packaging of substances 
and mixtures, without adding other elements. Where necessary, they adapt the existing 
provisions to the new terminology resulting from the new criteria and the new hazard 
statements. The term 'mixture' is introduced to replace the term 'preparation' in all provisions. 
References to testing methods are also updated in line with REACH (Regulation 1907(2006)). 

Your rapporteur does not propose any amendments to the proposal for Decision at this point, 
but reserves a right to reconsider her position at later stages of the legislative procedure.
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