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Symbols for procedures

* Consultation procedure
*** Consent procedure

***I Ordinary legislative procedure (first reading)
***II Ordinary legislative procedure (second reading)

***III Ordinary legislative procedure (third reading)

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the draft act.)

Amendments to a draft act

In amendments by Parliament, amendments to draft acts are highlighted in 
bold italics. Highlighting in normal italics is an indication for the relevant 
departments showing parts of the draft act which may require correction 
when the final text is prepared – for instance, obvious errors or omissions in 
a language version. Suggested corrections of this kind are subject to the 
agreement of the departments concerned.

The heading for any amendment to an existing act that the draft act seeks to 
amend includes a third line identifying the existing act and a fourth line 
identifying the provision in that act that Parliament wishes to amend.
Passages in an existing act that Parliament wishes to amend, but that the draft 
act has left unchanged, are highlighted in bold. Any deletions that Parliament 
wishes to make in such passages are indicated thus: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на 
Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
(COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM)(2013)0102),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7 
0047/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
17 април 2013 г.,1

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7-
0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ С 0, 0.0.0000, стр. 0. Все още не е публикуван в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 153 от Договора постановява, 
че Европейският парламент и Съветът 
могат да приемат, посредством 
директиви, минимални изисквания за 
насърчаване на подобрения, особено в 
работната среда, за да се гарантира по-
добро ниво на защита на здравето и 
безопасността на работниците. Тези 
директиви трябва да избягват 
налагането на административни, 
финансови и правни ограничения по 
начин, който би попречил на 
създаването и развитието на малки и 
средни предприятия.

(1) Член 153 от Договора постановява, 
че Европейският парламент и Съветът 
могат да приемат, посредством 
директиви, минимални изисквания за 
насърчаване на подобрения, особено в 
работната среда, за да се гарантира по-
добро ниво на защита на здравето и 
безопасността на работниците. Тези 
директиви трябва да избягват 
налагането на административни, 
финансови и правни ограничения по 
начин, който би попречил на 
създаването и развитието на малки и 
средни предприятия и на техния 
потенциал да създават работни 
места.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Тези изменения са необходими, за да 
гарантира оставането в сила на
горепосочените директиви.

(5) Тези изменения са необходими, за да
се гарантира оставането в сила на
петте директиви, посочени в 
съображение 4. Те обаче не променят 
приложното поле на тези директиви, 
нито равнището на защита, 
предвидено в тях. . С оглед на 
текущия технологичен напредък 
обаче и петте директиви следва да 
бъдат подлагани на постоянен 
преглед, за да се осигури съгласувано 
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законодателство и подходящо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността, когато в работната 
среда присъстват опасни химически 
вещества и смеси.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – подточка а)
Директива 92/58/ЕИО
Приложение III – раздел 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Контейнерите, използвани по време 
на работа за съхранение на опасни 
вещества или смеси според критериите 
за някой от класовете или категориите 
на опасност 2.1—2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 
типове A и B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 
2.15 типове A—F, 3.1—3.6, 3.7 вредни 
ефекти върху половата функция и 
оплодителната способност или върху 
развитието, 3.8 ефекти, различни от 
наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10 в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, и контейнерите, 
използвани за съхраняване на такива 
опасни вещества или смеси, заедно с 
видими тръби, съдържащи или 
транспортиращи опасни вещества и 
смеси, трябва да се обозначават с 
подходящи пиктограми в съответствие с 
посочения регламент.“

1. Контейнерите, използвани по време 
на работа за съхранение на опасни 
вещества или смеси според критериите 
за някой от класовете или категориите 
на опасност 2.1—2.16, 3.1—3.6, 3.7 
вредни ефекти върху половата функция 
и оплодителната способност или върху 
развитието, 3.8 ефекти, различни от 
наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10 в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, и контейнерите, 
използвани за съхраняване на такива 
опасни вещества или смеси, заедно с 
видими тръби, съдържащи или 
транспортиращи опасни вещества и 
смеси, трябва да се обозначават с 
подходящи пиктограми в съответствие с 
посочения регламент.“

Първата алинея не се прилага за 
контейнери, използвани за работа за 
кратки периоди, или за контейнери, 
чието съдържание се сменя често, 
освен ако са взети подходящи 
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алтернативни мерки, по-специално за 
информиране и/или обучение, които 
гарантират същото ниво на защита.
Етикетите, посочени в параграф 1, 
могат да бъдат:
– заменени с предупредителни знаци, 
както е предвидено в приложение ІІ, 
като се използват същите 
пиктограми или символи,
– допълнени с още информация като 
името и/или формулата на опасното 
вещество или смес и детайли по 
отношение на риска,
– допълнени или заменени във връзка с 
транспортирането на контейнерите 
до работното място, със знаци, 
приложими на територията на целия 
Съюз при транспорта на опасни 
вещества или смеси.

Or. en

Обосновка

Всички части на етикета, като пиктограми GHS, включени в Регламент (ЕО) № 
1272/2008, следва да бъдат включени за всички класове и категории. Изглежда, че в 
предложението на Комисията параграфи 2 и 3 са неволно изпуснати. Настоящото 
изменение възстановява тези параграфи и коригира терминологията: „смеси“ вместо 
„препарати“, „hazardous“ (опасни) вместо „dangerous“ (опасни) (Не се отнася за 
българския текст.) и „Съюз“ вместо „Общност“. 

Изменение 4

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Директива 92/58/ЕИО
Приложение І – раздел 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) химични агенти, етикетирани като 
канцерогенни категория 1A, 1B, 
мутагенни за зародишните клетки 
категория 1А или 1В, токсични за

а) химични агенти, класифицирани
като канцерогенни категория 1A, 1B, 
мутагенни за зародишните клетки 
категория 1А или 1В, токсични за 
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репродукцията категория 1А или 1В, 
или токсични за репродукцията с ефекти 
върху или чрез лактацията в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, и доколкото не 
фигурират в приложение II;

репродукцията категория 1А или 1В, 
или токсични за репродукцията с ефекти 
върху или чрез лактацията в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, и доколкото не 
фигурират в приложение II;

Or. en

Обосновка

Преди да бъдат етикетирани като спадащи към дадена категория, химическите 
агенти следва да бъдат класифицирани като принадлежащи към тази категория.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2 – подточка а)
Директива 94/33/ЕО
Приложение – раздел І – точка 2 – подточка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

- корозивни за кожата, категории 1A, 
1B, 1C

- корозивни за кожата, подкатегории
1A, 1B, 1C

Or. en

Обосновка

Регламент № 1272/2008 прилага в случая разделение на подкатегории.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2 – подточка а)
Директива 94/33/ЕО
Приложение – раздел І – точка 3 – подточка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

- експлозив, категория „нестабилен - експлозив, категория „нестабилен 
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експлозив“, или подразделения 1.1, 1.2, 
1.3, 1.5

експлозив“, или подразделения 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5

Or. en

Обосновка

Няма причина за изключване на 1.4. Съгласно Директива № 94/33/ЕО, член 7, параграф 
2, буква г) младите хора следва да бъдат защитени от „дейности, които включват 
риск от злополуки, за който може да се предположи, че не може да бъде осъзнат или 
избегнат от младите хора поради недостатъчното им внимание към безопасността 
или липсата на опит или обучение;“.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2 – подточка а)
Директива 94/33/ЕО
Приложение – раздел І – точка 3 – подточка а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- самоактивиращи се вещества и 
смеси, типове A и В

Or. en

Обосновка

Съгласно Директива № 94/33/ЕО, член 7, параграф 2, буква г) младите хора следва да 
бъдат защитени от „дейности, които включват риск от злополуки, за който може да 
се предположи, че не може да бъде осъзнат или избегнат от младите хора поради 
недостатъчното им внимание към безопасността или липсата на опит или 
обучение;“. Като се вземе предвид позоваването в параграф 3, буква а) на 
приложението към Директива № 94/33/ЕО (токсични, корозионни или експлозивни), 
самоактивиращите се вещества от тип А и В могат да предизвикат експлозия 
съгласно регламента, приложение І, 2.8.3..
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2 – подточка а)
Директива 94/33/ЕО
Приложение – раздел І – точка 3 – подточка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

- органични пероксиди, типове А и В

Or. en

Обосновка

Съгласно Директива № 94/33/ЕО, член 7, параграф 2, буква г) младите хора следва да 
бъдат защитени от „дейности, които включват риск от злополуки, за който може да 
се предположи, че не може да бъде осъзнат или избегнат от младите хора поради 
недостатъчното им внимание към безопасността или липсата на опит или 
обучение;“. Като се вземе предвид позоваването в параграф 3, буква а) на 
приложението към Директива № 94/33/ЕО (токсични, корозионни или експлозивни), 
органичните пероксиди могат да предизвикат експлозия съгласно регламента, 
приложение І, 2.15.3..

Изменение 9

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2 – подточка а)
Директива 94/33/ЕО
Приложение – раздел І – точка 3 – подточка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

- специфична токсичност за определени 
органи — повтаряща се експозиция,
категория 1

- специфична токсичност за определени 
органи — повтаряща се експозиция,
категории 1 и 2

Or. en

Обосновка

Съгласно Директива № 94/33/ЕО, член 7, параграф 2, буква г) младите хора следва да 
бъдат защитени от „дейности, които включват риск от злополуки, за който може да 
се предположи, че не може да бъде осъзнат или избегнат от младите хора поради 
недостатъчното им внимание към безопасността или липсата на опит или 
обучение;“. Като се вземе предвид позоваването в параграф 3, буква а) на 
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приложението към Директива № 94/33/ЕО (токсични, корозионни или експлозивни), 
специфичната токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция), 
категория 2, има токсични ефекти съгласно регламента, приложение І, 3.9.2..

Изменение 10

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2 – подточка а)
Директива 94/33/ЕО
Приложение – раздел І – точка 3 – подточка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

- респираторен сенсибилизатор,
категория 1

- респираторен сенсибилизатор,
категории 1А и 1В

Or. en

Обосновка

С цел привеждане в съответствие с другите формулировки, предложени от 
Комисията.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2 – подточка а)
Директива 94/33/ЕО
Приложение – раздел І – точка 3 – подточка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

- кожен сенсибилизатор, категория 1 - кожен сенсибилизатор, категории 1А 
и 1В

Or. en

Обосновка

С цел привеждане в съответствие с другите формулировки, предложени от 
Комисията.
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Изменение 12

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 1 – подточка а)
Директива 98/24/ЕО
Член 2 – буква а) – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) всеки химичен агент, който отговаря 
на критериите, определени в Регламент
(ЕО) № 1272/2008 за класифициране в 
рамките на класове или категории на 
опасност 2.1—2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 типове 
A и B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 
2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A—
F, 3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти върху 
половата функция и оплодителната 
способност или върху развитието, 3.8 
ефекти, различни от наркотичните 
ефекти, 3.9 и 3.10, дори химичен агент, 
който не е класифициран съгласно 
посочения регламент;

i) всеки химичен агент, който отговаря 
на критериите, определени в Регламент
(ЕО) № 1272/2008 за класифициране в 
рамките на класове или категории на 
опасност 2.1—2.4, 2.6–2.15 типове A—
F, 3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти върху 
половата функция и оплодителната 
способност или върху развитието, 3.8 
ефекти, различни от наркотичните 
ефекти, 3.9 и 3.10, дори химичен агент, 
който не е класифициран съгласно 
посочения регламент;

Or. en

Обосновка

В Регламент № 1272/2008 самоактивиращите се вещества и смеси (2.8), типове C и 
D, E и F, могат да предизвикат пожар при нагряване, оксидиращите течности (2.13), 
категория 3, могат да засилят огъня и оксидиращите твърди вещества (2.14), 
категория 3, могат да засилят огъня, съответно те следва да бъдат включени в 
списъка с опасни химически агенти.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква в)
Директива 98/24/ЕО
Член 2 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) всеки химичен агент, който въпреки iii) всеки химичен агент, който въпреки 
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че не отговаря на критериите за 
класификация като опасен в 
съответствие с подточка i), може поради 
своите физични, химични или 
токсикологични свойства и начина, по 
който се използва или съществува на 
работното място, да представлява риск 
за безопасността и здравето на 
работниците, включително всеки 
химичен агент, за който е определена 
гранична стойност на професионална 
експозиция по силата на член 3.

че не отговаря на критериите за 
класификация като опасен в 
съответствие с подточка i), може поради 
своите физикохимични, химични или 
токсикологични свойства и начина, по 
който се използва или съществува на 
работното място, да представлява риск 
за безопасността и здравето на 
работниците, включително всеки 
химичен агент, за който е определена 
гранична стойност на професионална 
експозиция по силата на член 3.

Or. en

Обосновка

Директива № 98/24 използва термините физикохимични, химични или токсикологични 
свойства.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – точка 2 б) (нова)
Директива 2004/37/ЕО
Член 4 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б) В член 4, параграф 1, думата 
„препарат“ се заменя с думата 
„смес“. 

Or. en

Обосновка

Регламент № 1272/2008 последователно използва „смеси“ вместо „препарати“.
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – точка 2 в) (нова)
Директива 2004/37/ЕО
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в) В член 5, параграф 2, думата 
„препарат“ се заменя с думата 
„смес“.

Or. en

Обосновка

Регламент № 1272/2008 последователно използва „смеси“ вместо „препарати“.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – точка 2 г) (нова)
Директива 2004/37/ЕО
Член 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г) В член 6, буква б), думата 
„препарати“ се заменя с думата 
„смеси“.

Or. en

Обосновка

Регламент № 1272/2008 последователно използва „смеси“ вместо „препарати“.
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2004/37/ЕО
Приложение І – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a) В заглавието на приложение І 
думата „препарати“ се заменя с 
думата „смеси“.

Or. en

Обосновка

Регламент № 1272/2008 последователно използва „смеси“ вместо „препарати“.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, които 
са необходими, за да се съобразят с 
настоящата Директива, не по-късно от 
[…]. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила не 
по-късно от 1 юни 2015 г. законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, които са необходими, за да 
се съобразят с настоящата директива. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

Or. en

Обосновка

Според член 61, параграф1 от  Регламент № 1272/2008  „До 1 юни 2015 г. смесите се 
класифицират, етикетират и опаковат в съответствие с Директива 1999/45/ЕО“. 
Най-недвусмислено ще бъде придържането към тази дата.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
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Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси привежда 
действащото законодателство на ЕС в съответствие с Глобалната хармонизирана 
система за класифициране и етикиране на химикали, която представлява система на 
ООН за идентифициране на опасни химикали и за информиране на потребителите 
относно свързаните с тях опасности, посредством стандартизирани символи и фрази 
върху етикетите на опаковките, и информационни листове за безопасност.  След 
приемането на този Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането 
възникна необходимост от въвеждане на технически корекции в петте директиви 
(92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО и 2004/37/ЕО), които съдържат 
позовавания на законодателството на ЕС за класификация и етикетиране на химични 
вещества и смеси. 

Привеждането в съответствие на позоваванията и терминологията на петте директиви, 
така че те да отговарят на Регламента относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането, не изисква никакви промени в приложното поле или в равнището на 
защита, предвиждани в тези директиви, нито докладчикът счита за препоръчително на 
този етап да се започва такъв процес.  Следователно измененията на петте директиви, 
предлагани от Комисията, имат единствено технически характер, както и включените в 
настоящия проектодоклад. Ясно е обаче, че следва да бъде извършен преглед на петте 
директиви възможно най-скоро, за да се осигури съгласувано законодателство и 
подходящо равнище на защита на здравето и безопасността, когато в работната среда 
присъстват химически вещества и смеси.


