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PR_COD_1app

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 648/2004 sabiex jadattah mar-Regolament (KE) Nru ... dwar l-
Ikklassifikar, l-Ittikkettar u l-Ippakkjar ta' Sustanzi u Taħlitiet, u li jemenda d-
Direttiva 67/548/KEE u r-Regolament (KE) Nru 1907/2006
(COM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0613),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0349/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
(A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni;
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-Nazzjonijiet Uniti, fl-2003 adotta Sistema Armonizzata 
Globalment ta' Klassifikazzjoni u Tikkettar ta' Sustanzi Kimiċi (GHS) sabiex jiġi ffaċilitat il-
kummerċ ta' kimiċi permezz ta' l-introduzzjoni ta' sistema komuni għal komunikazzjoni tal-
periklu. Is-Samit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli f'Johannesburg inkuraġġixxa l-pajjiżi biex 
jimplimentawha mingħajr dewmien u jaraw li tkun kompletament operazzjonali sa l-aħħar ta' 
l-2008. 

L-għan ġenerali ta' l-armonizzazzjoni ta' l-ikklassifikar u l-ittikkettar ta' sustanzi kimiċi huwa 
li jitjieb il-livell ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent madwar id-dinja. 

L-implimentazzjoni tal-GHS fl-UE tirrikjedi ċerti bidliet fil-leġiżlazzjoni eżistenti. Il-proposta 
għal Regolament dwar l-ikklassifikar, l-ittikkettar u l-ippakkjar ta' sustanzi u taħlitiet li 
temenda d-Direttiva 67/548/KEE u r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 se tkun il-mezz biex 
jiddaħħlu l-prinċipji tal-GHS fil-leġiżlazzjoni Ewropea filwaqt li fil-parti l-kbira tkun qed 
tkompli tibni fuq is-sistema eżistenti ta' l-UE. Il-proposta hija akkumpanjata minn żewġ 
proposti oħra dwar leġiżlazzjoni fi grad aktar 'l isfel - proposta li temenda r-regolament dwar 
id-deterġenti u proposta oħra li temenda direttivi dwar il-kosmetiċi, il-ġugarelli, l-
emmissjonijiet ta' komposti organiċi volatili (VOCs), il-vetturi li m'għadhomx tajbin għall-
użu u l-iskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE).

Proposta dwar deterġenti

Il-bidliet proposti mill-Kummissjoni għar-regolament dwar id-deterġenti (648/2004) huma 
kemmxejn limitati. Dawn il-bidliet jadattaw dispożizzjonijiet, li jirreferu għall-ikklassifikar u 
l-ittikkettar, biex jikkorrispondu għar-regolament 'ewlieni' dwar l-ikklassifikar, l-ittikkettar u 
l-ippakkjar ta' sustanzi u taħlitiet, mingħajr ma jżidu elementi oħrajn. Id-dispożizzjonijiet il-
ġodda huma mistennija li japplikaw mill-1 ta' Ġunju 2015.

Ir-rapporteur, f'dan l-istdju, ma tipproponi l-ebda emenda għall-proposta tal-Kummissjoni 
dwar id-deterġenti, iżda tirriserva d-dritt li terġa' tikkunsudra mill-ġdid il-pożizzjoni tagħha fi 
stadji aktar 'il quddiem tal-proċedura leġiżlattiva.
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