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PR_COD_1recastingapp

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения на законодателен текст

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати 
(преработен текст)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM)(2012)0008),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C7-0068/2012),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
28 март 2012 г.1,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове2,

– като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от ... до комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 87, 
параграф 3 от своя правилник,

– като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията 
на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения 
предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, 
без промяна по същество,

1. приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на 
Комисията, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на 

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

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.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Преработването на Директивата за опасните препарати (1999/45/EО) се предлага с цел 
кодифициране на актове за изменение и привеждане  в съответствие с Договора от 
Лисабон на разпоредбите относно правомощията на Комисията за приемане на 
делегирани актове и актове за изпълнение. Директивата представлява свързваща част 
от законодателството, осигуряваща правна приемственост в рамките на правната 
секторната рамка, понастоящем в процес на фундаментална реформа поради 
приемането на REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006).

Директивата за опасните препарати урежда класифицирането, опаковането и 
етикетирането на препарати, т.е. смеси или разтвори, съставени от две или повече 
вещества (химически елементи и техните съединения). Тя ще остане в сила до 1 юни 
2015 г. в рамките на преходните разпоредби на Регламент (EО) № 1272/2008 (Регламент 
за КЕО), който от 20 януари 2009 г. представлява новата система на ЕС за 
класифициране и етикетиране на опасни вещества и смеси, обхващаща Глобалната 
хармонизирана система на ООН. Освен това смеси, които вече са пуснати на пазара, 
може да продължават да бъдат доставяни съгласно правилата на Директивата за 
опасните препарати до 1 юни 2017 г.  За вещества правилата на Регламента за КЕО се 
прилагат вече от 1 декември 2010 г. Преработването следователно засяга акт, чието 
действие постепенно изтича. 

Промените, извършени в хода на преработването на Директива 1999/45/EО са 
продиктувани или от необходимостта да се актуализира предложението в съответствие 
с Договора от Лисабон, за да замени остарелите, излезли от употреба разпоредби с нови 
(включително актуализация на правното основание, т.е. член 114 от ДФЕС, който 
съответства на член 95 от ДЕО), или от приемането на Регламента REACH и на някои 
допълнителни изменения (въведени от последния пряко или посредством актове за 
изпълнение), което изисква кодифициране на Директива 1999/45/EО за осигуряване на 
яснотата и точността на приложимите правила.  В предложението за преработване не 
става въпрос за политически решения, основните промени са обусловени от 
договорното право или новото законодателство на ЕС, засягащо същите въпроси. 

Най-важните адаптации и изменения, които съдържа настоящото предложение за 
преработване, са следните:

- С член 10, параграф 4 и член 12, параграф 4 се заменят предишните разпоредби за 
процедурата по регулиране с парламентарен контрол с разпоредби за приемане на 
делегирани актове. Това наложи изменения в член 19 и нови разпоредби в членове 
21-23, които да позволят упражняването на тези делегирани правомощия. 

- Последният параграф на член 14 от първоначалния вариант на Директивата 
(относно боравенето с поверителна информация) съдържаше препратка към член 
19, параграф 4 от Директива 67/548/EО (Директива за опасните вещества), която 
беше заличена и заменена с член 1, параграф 7 от Директива 2006/121/EО, с което 
секторното законодателство беше адаптирано към Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(REACH).  Заличаването създаде празнина по отношение на условията за защита на 
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поверителността на важна техническа информация, ползваща се със защита на 
правата върху интелектуалната собственост. Преработеният текст запълва тази 
празнина.

- В член 1 на консолидираната версия съществуваше препратка към член 14 от 
Директива 1999/45/EО (информационни листове за безопасност), която беше 
заличена с член 140 от REACH, тъй като уреждането на този въпрос беше поето от 
последния акт в качеството му на основен правен акт за целия сектор на 
законодателството в областта на химическите вещества. 

- Член 3, параграф 2 на консолидираната версия съдържа препратки към членове 7, 8 
и 13 от Директива 67/548/EО, като всички те бяха заличени с член 1, параграф 5 от 
Директива 2006/121/EО.

- Консолидираната версия съдържа също редица препратки към част А от 
Приложение V към Директива 67/548/ЕИО (методи на изпитване). Тези препратки 
бяха заменени с Регламент (ЕО) 440/2008 (за определяне на методи за изпитване в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), който пое уреждането на 
този въпрос след отмяната на съответното приложение към Директива 67/548/ЕИО.

Вследствие на характера на тези адаптации и изменения докладчикът не предлага други 
изменения към предложението за преработване на Директива 1999/45/EО относно 
класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества.


