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PR_COD_1app

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 siekiant suderinti jį su Reglamentu (EB) Nr. ... dėl 
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo ir iš dalies keičiančio 
Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(COM(2007)0613 – C6 - 0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0613),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0349/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą  
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2003 m. Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų taryba, siekdama palengvinti 
pasaulinę prekybą cheminėmis medžiagomis, patvirtino Pasaulinę suderintąją cheminių 
medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (PSS) ir nustatyti bendrą informavimo apie 
pavojus sistemą. Johanesburge vykusiame pasaulio aukščiausio lygio susitikime tvaraus 
vystymosi klausimais, šalys buvo raginamos nedelsiant įdiegti šią sistemą ir iki 2008 m. 
pabaigos visiškai ja naudotis. 

Bendras pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo tikslas – visame pasaulyje 
pagerinti žmonių sveikatos apsaugos lygį ir aplinkos apsaugą. 

Norint įgyvendinti PSS Europos Sąjungoje, reikia padaryti tam tikrų pakeitimų dabartiniuose 
teisės aktuose. Pasiūlymas dėl reglamento dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo 
bei pakavimo ir iš dalies keičiančio Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
bus priemonė, reikalinga diegiant PSS principus Europos teisės aktuose, iš esmės remiantis 
jau esama ES sistema. Prie šio pasiūlymo pridėti dar du kiti pasiūlymai dėl paskesniųjų teisės 
aktų, t. y. pasiūlymas, keičiantis reglamentą dėl ploviklių ir kitas pasiūlymas, keičiantis 
direktyvas dėl kosmetikos, žaislų, lakiųjų organinių junginių (angl. VOC) išmetimo, 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir elektros bei elektronikos įrangos atliekų (angl. 
WEEE).

Pasiūlymas dėl ploviklių

Komisijos pateikti reglamento dėl ploviklių (648/2004) pakeitimai yra gana nedideli. Juose 
taikomos nuostatos, kuriose kalbama apie klasifikavimą ir ženklinimą, kuris atitiktų 
pagrindinį reglamentą dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo, 
nepridedant kitų elementų. Naujosios nuostatos įsigalios 2015 m. birželio 1 d.

Jūsų pranešėja šiuo metu nesiūlo jokių Komisijos pasiūlymo dėl reglamento dėl ploviklių 
pakeitimų, bet pasilieka teisę persvarstyti savo poziciją vėlesniuose teisės aktų procedūros 
etapuose.
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