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PR_COD_1app

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
iększość 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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) 648/2004 w celu dostosowania go do 
rozporządzenia (WE) nr …w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji 
i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006
(COM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0613),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0349/2007),

– 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

Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ przyjęła w roku 2003 globalnie zharmonizowany 
systemem klasyfikacji i etykietowania chemikaliów (GHS) w celu ułatwienia światowego 
handlu chemikaliami poprzez wprowadzenie wspólnego systemu zawiadamiania o 
zagrożeniach. Na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w 
Johannesburgu zachęcano kraje do jego bezzwłocznego wdrożenia i uczynienia go 
operacyjnym do końca roku 2008. 

Nadrzędnym celem harmonizacji klasyfikacji i etykietowania niebezpiecznych chemikaliów 
jest poprawa poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i stanu środowiska na świecie. 

Wprowadzenie GHS w UE wymaga pewnych zmian w istniejącym ustawodawstwie. Wniosek 
w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniający 
dyrektywę nr 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 stanie się motorem 
przeniesienia zasad GHS do ustawodawstwa europejskiego przy jednoczesnym szerokim 
oparciu na istniejącym systemie UE. Wnioskowi temu towarzyszą dwa inne, powiązane z nim 
wnioski - jeden zmieniający rozporządzenie w sprawie detergentów i drugi zmieniający 
dyrektywy w sprawie kosmetyków, zabawek, emisji lotnych związków organicznych, 
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wniosek w sprawie detergentów

Zaproponowane przez Komisję zmiany w rozporządzeniu w sprawie detergentów (648/2004) 
są dość ograniczone. Stanowią przystosowanie przepisów odnoszących się do klasyfikacji i 
etykietowania do „głównego” rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, etykietowania i 
pakowania substancji i mieszanin, nie dodając innych elementów. Nowe przepisy mają być 
stosowane od dnia 1 czerwca 2015 r.

Wasza sprawozdawczyni nie składa w tym momencie żadnych poprawek do wniosku Komisji 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie detergentów, ale zastrzega sobie prawo do ponownego 
rozważenia swojego stanowiska na późniejszych etapach procedury legislacyjnej.
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