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PR_COD_1app

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 zmieniającej po raz 
dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących 
się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne 
lub substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości– c/m/r)
(COM(2004)0638 – C6-0136/2004 – 2004/0225(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0638)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0136/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie 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.

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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BEGRÜNDUNG

Hintergrund

Die vorgeschlagene 29. Änderung der Richtlinie 76/769/EWG würde eine Regelung für jene 
Stoffe, die in der 29. Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG als k/e/f neu oder anders in die 
Kategorie 1 oder die Kategorie 2 eingestuft worden sind, bewirken, so dass diese Stoffe in die 
Anlage zu Anhang I eingefügt werden, um deren Gebrauch in Stoffen und Zubereitungen zu 
beschränken, die für den Verkauf an die Allgemeinheit in Verkehr gebracht werden.

Mit dieser neunundzwanzigsten Änderung werden in die Anlage zu Anhang I der Richtlinie 
76/769/EWG 346 Einträge für Stoffe eingefügt, die durch die Richtlinie 2004/73/EG der 
Kommission eine neue oder geänderte Einstufung erfahren haben: 146 Einträge für Stoffe, die 
als krebserzeugend neu in die Kategorie 1 eingestuft worden sind, 21 Einträge für Stoffe, die 
als krebserzeugend neu in die Kategorie 2 eingestuft worden sind, 152 Einträge für Stoffe, die 
als erbgutverändernd neu in die Kategorie 2 eingestuft worden sind, und 24 Einträge für 
Stoffe, die als fortpflanzungsgefährdend neu in die Kategorie 2 eingestuft worden sind. 
Allerdings betreffen 304 dieser 346 Einträge Stoffe, deren Verkauf an die Allgemeinheit 
wegen einer früheren Einstufung als k/e/f-Stoffe in Kategorie 1 oder 2 bereits zuvor einer 
Einschränkung unterlag. 

Verwendungsbereich

Den verfügbaren Informationen zufolge wird eine große Zahl dieser neu als k/e/f eingestuften 
Stoffe als Rohstoff, Zwischenprodukt bei organischen Synthesen oder für besondere 
berufliche Anwendungen verwendet.

Überdies unterlagen die meisten in der vorgeschlagenen 29. Änderung aufgeführten Stoffe 
bereits einer Einschränkung für den Verkauf an die Allgemeinheit, da sie schon zuvor als 
k/e/f-Stoff der Kategorie 1 oder 2 eingestuft, unlängst anders eingestuft oder mit neuen 
Anmerkungen versehen wurden. In der Praxis beziehen sich lediglich 42 der 346 Einträge für 
neu eingestufte Stoffe auf Stoffe, deren Einschränkung des Verkaufs an die Allgemeinheit neu 
ist.

Empfehlung des Berichterstatters

Die vorgeschlagene Richtlinie wird einen wirksameren Gesundheitsschutz für die 
Verbraucher gewährleisten, ohne dabei zu wesentlichen wirtschaftlichen Auswirkungen oder 
Arbeitsplatzverlusten zu führen, da die Verwendung dieser gefährlichen Stoffe durch die 
Allgemeinheit ohnehin beschränkt ist.

Da der mit der vorgeschlagenen Richtlinie erzielte Nutzen dem Schutz der menschlichen 
Gesundheit zugute käme, der Kostenaufwand gering sein dürfte und dem Berichterstatter 
ferner keine zu diesem Sachverhalt gegenteiligen Stellungnahmen der Beteiligten vorliegen, 
wird die Annahme der vorliegenden Richtlinie ohne Abänderungen vorgeschlagen.
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