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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 zmiany 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 wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 
2002/96/WE oraz 2004/42/WE w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) … 
w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz 
zmieniającej dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
(COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0611),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 i art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0347/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów (A6-0000/2008),

1. zatwierdza wniosek 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;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

W 2003 r. Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ przyjęła globalnie zharmonizowany system 
klasyfikacji i etykietowania chemikaliów (GHS), aby ułatwić światowy handel chemikaliami 
poprzez wprowadzenie wspólnego systemu informowania o zagrożeniach. Światowy Szczyt 
Trwałego Rozwoju w Johannesburgu zachęcał państwa do jak najszybszego wdrożenia GHS 
i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności do końca 2008 r. 

Celem ogólnym ujednolicenia klasyfikacji i etykietowania niebezpiecznych substancji 
chemicznych jest poprawa poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska na całym świecie. 

Wdrożenie GHS w UE wymaga wprowadzenia pewnych zmian w obowiązujących 
przepisach. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, etykietowania 
i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniający dyrektywę 67/548/EWG 
i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 będzie narzędziem służącym do wprowadzenia zasad 
GHS do prawodawstwa europejskiego, w dużej mierze przy wykorzystaniu istniejącego 
systemu UE. Wnioskowi temu towarzyszą dwa inne wnioski dotyczące prawodawstwa 
powiązanego – wniosek zmieniający rozporządzenie w sprawie detergentów oraz wniosek 
zmieniający dyrektywy w sprawie kosmetyków, zabawek, emisji lotnych związków 
organicznych (LZO), pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE).

Instrumentem prawnym wybranym przez Komisję w celu zmiany sześciu dyrektyw jest 
decyzja. Dyrektywy już transponowano do przepisów prawa państw członkowskich, a nowe 
rozporządzenie nie będzie mieć wpływu na ich charakter prawny. Poprawki do dyrektyw 
muszą zostać ponownie transponowane do prawa krajowego w stosownym trybie. 

Wniosek Komisji

Zmiany w aktach prawodawstwa powiązanego zaproponowane przez Komisję są dość 
ograniczone. Przeważnie dostosowują przepisy odnoszące się do klasyfikacji substancji, 
o których mowa w sześciu dyrektywach, tak aby odpowiadały „głównemu” rozporządzeniu 
w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin, bez dodawania 
innych elementów. W razie konieczności dostosowują obowiązujące przepisy do nowej 
terminologii wynikającej z nowych kryteriów i nowych zwrotów wskazujących rodzaj 
zagrożenia. Termin „mieszanina” wprowadzono w celu zastąpienia terminu „preparat” 
we wszystkich przepisach. Odniesienia do metod badania są również aktualizowane zgodnie 
z REACH (rozporządzenie 1907(2006)). 

Sprawozdawca nie przedstawia propozycji zmian do wniosku dotyczącego decyzji na 
obecnym etapie, ale zastrzega sobie prawo do ponownego rozważenia swojego stanowiska na 
dalszych etapach procedury legislacyjnej.
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