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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
  większość oddanych głosów
**II Procedura współpracy (drugie czytanie)

 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu przystosowania rozporządzenia (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rejestracji, oceny, dopuszczalności i 
ograniczeń w zakresie substancji chemicznych
(COM(2003)0644 – C6-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2003)0644)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0531/2003),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji 
Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, Komisji Prawnej, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisji 
Handlu Międzynarodowego (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

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

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Art. 1 pkt. 1

Art. 1 ust. 1 (dyrektywa 67/548/EWG)

(1) w art. 1 ust. 1 skreśla się lit. a), b) oraz 
c)

(1) W art. 1 ust. 1 skreśla się lit. a), b) oraz 
c), a lit. d) przyjmuje następujące 
brzmienie:
"(d) klasyfikowanie, pakowanie i 

  
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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etykietowanie substancji niebezpiecznych 
dla człowieka i dla środowiska 
naturalnego oraz produktów 
zawierających tego typu substancje, jeżeli 
substancje te lub produkty wchodzą na 
rynek w Państwach Członkowskich."

Uzasadnienie

Rozszerza się zakres stosowania dyrektywy na produkty zawierające substancje 
niebezpieczne.  

Poprawka 2
Art. 1 pkt. 6

Art. 23 (dyrektywa 67/548/EWG)

(6) W art. 23 ust. 2 dodaje się lit. g) w 
następującym brzmieniu:

"(g) numer rejestracyjny, jeżeli jest on 
dostępny."

(6) Do Art. 23 wprowadza się następujące 
zmiany:
(a) w ust. 2 dodaje się lit. g) w 
następującym brzmieniu:
"(g) numer rejestracyjny, jeżeli jest on 
dostępny."

(b) dodaje się ust. 5 w następującym 
brzmieniu:
“5. W przypadku produktów 
zawierających substancje dopuszczalne na 
mocy art. 57 rozporządzenia (WE) nr 
[REACH] Parlamentu Europejskiego i 
Rady*, na etykiecie widnieje symbol 
ostrzegawczy. Symbol ten określony jest 
przez Komisję do dn. ...** zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 29, i 
umieszczony na liście w Załączniku II." 
* Dz. U. L ...
** dwa lata po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Aby zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów używających produkty zawierające 
niebezpieczne substancje chemiczne, wprowadza się obowiązek umieszczania stosownego 
ostrzeżenia na etykietach.



PR\554796PL.doc 7/8 PE 353.579v01-00

PL

UZASADNIENIE

The Commission proposal aims to amend Directive 67/548/EEC relating to the classification, 
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packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to the new provisions 
concerning chemicals that will be adopted under the REACH Regulation, which is the subject 
of a separate Commission proposal (COM(2003) 644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)), 
submitted in parallel to this one.

In particular, the REACH Regulation will introduce for new chemicals the same registration 
obligations to which existing chemicals are subject. It is therefore necessary to repeal the 
corresponding rules laid down in Directive 67/548/EEC as well as the provisions on the 
obligations relating to information and the test methods to be used, which will be governed by 
the provisions of the REACH Regulation. Rules on the classification, packaging and labelling 
of dangerous substances are not, on the other hand, currently included in the REACH system 
and the relevant parts of Directive 67/548/EEC will therefore continue to be applicable.

Your rapporteur has confined himself to making two amendments to the proposal relating to 
Directive 67/548/EEC. These relate, in particular, to the introduction of a specific symbol on 
labels for articles containing chemical substances authorised under the REACH Regulation.
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