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PR_COD_1app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004
с цел да се адаптира към Регламент (ЕО) № …
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, и за 
изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) №1907/2006
(COM(2007) 0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2007) 0613),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0349/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.
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EXPLANATORY STATEMENT

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 the 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).

Proposal on detergents

Changes proposed by the Commission to the regulation on detergents (648/2004) are fairly 
limited. They adapt provisions, which refer to the classification and labelling, to correspond to 
the 'main' regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, 
without adding other elements. The new provisions are due to apply from 1 June 2015.

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