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PR_COD_1app

Oznake postopkov 

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 
Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 
2004/42/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES)… o razvrščanju, označevanju in 
pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) 
št. 1907/2006

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0611),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0347/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Ekonomski in socialni svet Združenih narodov je leta 2003 sprejel globalno usklajeni sistem 
za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS), da bi z uvedbo skupnega sistema obveščanja 
o nevarnosti olajšal svetovno trgovino s kemikalijami. Na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu so bile države spodbujene, naj nemudoma začnejo izvajati ta sistem, 
ki naj bi bil v celoti operativen do konca leta 2008. 

Splošni cilj usklajevanja razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij je izboljšati  
varovanje zdravja ljudi in okolja po vsem svetu. 

Za izvajanje GHS v EU so potrebne nekatere spremembe sedanje zakonodaje. Predlog uredbe 
o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS 
in Uredbe (ES) št. 1907/2006 bo instrument za uvedbo načel GHS v evropsko zakonodajo, pri 
čemer v veliki meri izhaja iz obstoječega sistema EU. Predlogu sta priložena še dva predloga 
o podrejeni zakonodaji – predlog o spremembi uredbe o detergentih in predlog o spremembi 
direktiv o kozmetiki, igračah, emisijah hlapnih organskih spojin, izrabljenih vozilih ter 
odpadni elektronski in električni opremi.

Komisija je izbrala sklep za pravni instrument spreminjanja teh šestih direktiv. Direktive so že 
bile prenesene v zakonodajo držav članic in njihova pravna narava z novo uredbo ne bo 
okrnjena. Predlogi sprememb direktiv morajo biti zopet preneseni v nacionalne zakonodaje v 
ustreznem času. 

Predlog Komisije

Spremembe, ki jih predlaga Komisija glede podrejenih zakonov, so precej omejene. Predvsem 
prilagajajo nekatere določbe, ki zadevajo razvrščanje snovi v šestih direktivah,  „glavni“ 
uredbi o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, ne da bi uvajale nove 
elemente. Kjer je to potrebno, prilagaja obstoječe določbe novi terminologiji, ki temelji na 
novih merilih in izjavah o nevarnosti. V vseh določbah se uvaja izraz mešanica kot 
nadomestilo izraza pripravek. Tudi sklicevanja na testne metode so posodobljena v skladu z 
REACHEM (Uredba 1907/(2006)). 

Vaša poročevalka v tem trenutku ne predlaga sprememb predloga uredbe Komisije o 
detergentih, vendar si pridržuje pravico, da svoje stališče ponovno pretehta na poznejši stopnji 
zakonodajnega postopka.
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