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PR_COD_1app

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 
648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006
(KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0613),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0349/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2008),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Hospodářská a sociální rada OSN přijala v roce 2003 globálně harmonizovaný systém 
klasifikace a označování chemických látek (GHS) za účelem usnadnění celosvětového 
obchodu s chemickými látkami zavedením společného systému informování o nebezpečnosti. 
Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu vyzval státy k okamžitému zavedení 
tohoto systému a jeho plnému zprovoznění do konce roku 2008. 

Hlavním cílem harmonizace klasifikace a označování nebezpečných chemických látek je 
celosvětové zvýšení úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí.  

Zavedení systému GHS v EU vyžaduje jisté změny stávajících právních předpisů. Návrh 
nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a 
nařízení (ES) č.1907/2006 budou prostředkem zanesení principů GHS do evropských 
právních předpisů při značné návaznosti na stávající systém EU. Tento návrh doplňují další 
dva návrhy o navazujících právních předpisech - návrh změny nařízení o detergentech a další 
návrh změny směrnic o kosmetických prostředcích, bezpečnosti hraček, emisí těkavých 
organických sloučenin (VOC), vozidel s ukončenou životností a odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (OEEZ). 

Návrh o detergentech

Změny, které Komise navrhuje v nařízení o detergentech (648/2004) jsou poměrně omezené. 
Přizpůsobují ustanovení, která odkazují na klasifikaci a označování tak, aby odpovídala 
„hlavnímu“ nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, bez přidávání dalších 
položek. Nová ustanovení mají platit od 1. června 2015.

Zpravodajka v této fázi nenavrhuje žádné změny k návrhu Komise o nařízení o detergentech, 
ale vyhrazuje si právo zvážit svůj postoj v příštích fázích legislativního postupu. 
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