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PR_COD_1recastingapp

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (przekształcenie)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0008),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0021/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 
marca 2012 r.1,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych2,

– uwzględniając pismo z dnia … skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie 
z art. 87 ust. 3 Regulaminu PE,

– uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu PE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna złożona z odpowiednich służb prawnych 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że omawiany wniosek nie zawiera 
żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w 
odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów istniejących tekstów z tymi 
poprawkami, wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko zatwierdzające wniosek Komisji w wersji 
uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji oraz parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

Zaproponowano przekształcenie dyrektywy w sprawie preparatów niebezpiecznych 
(1999/45/WE) w celu skodyfikowania aktów zmieniających oraz dostosowania przepisów 
dotyczących uprawnień Komisji do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych do 
Traktatu z Lizbony. Dyrektywa stanowi łączący element legislacyjny, który zapewnia 
ciągłość prawną sektorowych ram legislacyjnych będących obecnie przedmiotem zasadniczej 
reformy w związku z przyjęciem REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).

Dyrektywa w sprawie preparatów niebezpiecznych reguluje klasyfikację, pakowanie i 
etykietowanie preparatów, tj. mieszanin lub roztworów składających się z dwóch lub więcej 
substancji (pierwiastków chemicznych i ich związków). Będzie ona obowiązywała do dnia 1 
czerwca 2015 r. w ramach przepisów przejściowych rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji jako nowy system UE klasyfikacji i 
etykietowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, obejmujący globalnie 
zharmonizowany system ONZ, od dnia 20 stycznia 2009 r. Następnie mieszaniny już 
wprowadzone na rynek mogą być nadal dystrybuowane zgodnie z przepisami dyrektywy w 
sprawie preparatów niebezpiecznych do dnia 1 czerwca 2017 r. W odniesieniu do substancji 
przepisy rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
obowiązują już od dnia 1 grudnia 2010 r. Przekształcenie odnosi się więc do aktu, który 
wkrótce przestanie obowiązywać.

Wszystkie zmiany wprowadzone w ramach przekształcenia do dyrektywy 1999/45/WE 
wynikają albo z konieczności aktualizacji wniosku w związku z Traktatem z Lizbony w celu 
zastąpienia starych przepisów nowymi (w tym aktualizacji podstawy prawnej, tj. art. 114 
TFUE, który odpowiada dawnemu art. 95 TWE) albo z przyjęcia REACH i kilku 
dodatkowych poprawek (wprowadzonych w ramach tego rozporządzenia bezpośrednio lub za 
pośrednictwem jego aktów wykonawczych), co wymaga ujednolicenia dyrektywy 
1999/45/WE w celu zapewnienia jasności i precyzyjności obowiązujących przepisów.  W 
ramach wniosku dotyczącego przekształcenia nie dokonano żadnych wyborów politycznych, 
zmiany merytoryczne wynikały z postanowień traktatów lub nowego prawodawstwa 
dotyczącego tej samej tematyki. 

Poniżej wymieniono najważniejsze dostosowania i zmiany wynikające z wniosku 
dotyczącego przekształcenia:

- Art. 10 ust. 4 i art. 12 ust. 4 zastępują dotychczasowe przepisy dotyczące procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą parlamentarną przepisami dotyczącymi przyjmowania 
aktów delegowanych. To z kolei wymagało modyfikacji w art. 19 oraz nowych przepisów 
art. 21-23, umożliwiających wykonywanie przekazanych uprawnień.

- Ostatni akapit art. 14 pierwotnej dyrektywy (dotyczący postępowania z informacjami 
poufnymi) zawierał odniesienie do art. 19 ust. 4 dyrektywy 67/548/WE (dyrektywy o
substancjach niebezpiecznych), który został skreślony na mocy art. 1 ust. 7 dyrektywy 
2006/121/WE z uwagi na dostosowanie prawodawstwa sektorowego do rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 (REACH). Wskutek tego powstała luka, jeżeli chodzi o warunki 
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zabezpieczania poufności kluczowych informacji technicznych objętych ochroną z tytułu 
praw własności intelektualnej. Wersja przekształcona eliminuje tę lukę.

- W art. 1 wersji skonsolidowanej obecne było odniesienie do art. 14 dyrektywy 
1999/45/WE (dotyczącego kart charakterystyki), który został skreślony na mocy art. 140 
REACH ze względu na to, że kwestię tę uregulowano w tym właśnie akcie, stanowiącym 
podstawowy dokument dla całego sektora prawodawstwa w zakresie chemikaliów. 

- W art. 3 ust. 2 wersji skonsolidowanej zawarte są odniesienia do art. 7, 8 i 13 dyrektywy 
67/548/WE, które wszystkie zostały skreślone na mocy art. 1 ust. 5 dyrektywy 
2006/121/WE.

- W wersji skonsolidowanej znajdują się również liczne odniesienia do części A załącznika 
V do dyrektywy 67/548/EWG (metody badań). Odniesienia te zastąpiono 
rozporządzeniem (WE) nr 440/2008 (ustalającym metody badań zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)), w którym zajęto się tą kwestią po 
uchyleniu odnośnego załącznika w dyrektywie 67/548/EWG.

Ze względu na charakter tych dostosowań i modyfikacji sprawozdawczyni nie proponuje 
żadnych dalszych poprawek do wniosku dotyczącego przekształcenia dyrektywy 1999/45/WE 
w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych. 


