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PR_COD_1app

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 648/2004, lai pielāgotu to Regulai (EK) Nr. ... par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006
(COM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0613),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0349/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālo lietu padome 2003. gadā pieņēma 
Vispārējo saskaņoto ķimikāliju klasifikācijas un marķējumu sistēmu (GHS), lai 
atvieglotu ķimikāliju tirdzniecību pasaulē, ieviešot kopēju sistēmu informēšanai par bīstamām 
vielām. Johannesburgā notikušajā Pasaules Augstākā līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu 
attīstību valstis tika aicinātas šo sistēmu ieviest nekavējoties un panākt tās pilnīgu īstenošanu 
līdz 2008. gada beigām. 

Bīstamu ķimikāliju klasifikācijas un marķējumu saskaņošanas vispārējais mērķis ir uzlabot 
cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni visā pasaulē.

Lai ES īstenotu GHS, ir vajadzīgas noteiktas izmaiņas līdzšinējos tiesību aktos. Priekšlikums 
regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza 
Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006, būs līdzeklis, ar ko GHS principus 
iestrādāt Eiropas tiesību aktos, lielā mērā balstoties uz esošo ES sistēmu. Papildus šim 
priekšlikumam ir ierosināti divi citi pakārtotu tiesību aktu priekšlikumi: priekšlikums, ar ko 
groza regulu par mazgāšanas līdzekļiem, un vēl viens priekšlikums, ar ko groza direktīvas par 
kosmētikas līdzekļiem, rotaļlietām, gaistošiem organiskiem savienojumiem (GOS), 
nolietotiem transportlīdzekļiem un par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

Priekšlikums regulai par mazgāšanas līdzekļiem

Komisijas ierosinātās izmaiņas regulā par mazgāšanas līdzekļiem (648/2004) ir diezgan 
nelielas. Izmaiņas ietver noteikumus, kuri attiecas uz klasifikāciju un marķēšanu, lai minētā 
regula atbilstu „galvenajai” regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu, nepapildinot to ar citiem elementiem. Jaunajiem noteikumiem jāstājas spēkā no 
2015. gada 1. jūnija.

Jūsu referente pašlaik neierosina grozījumus Komisijas priekšlikumā par mazgāšanas 
līdzekļiem, bet patur tiesības apsvērt savu nostāju likumdošanas procedūras turpmākajos 
posmos.
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