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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, balení a označování 
nebezpečných přípravků (přepracované znění)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0008),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0021/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
28. března 20121,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů2,

– s ohledem na dopis, který dne ... zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které 
byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná 
ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich 
věcného obsahu;

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného 
podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, 
Rady a Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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i vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Přepracování směrnice o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES) je navrhováno s cílem 
kodifikovat pozměňující akty a uvést ustanovení týkající se pravomoci Komise přijímat akty
v přenesené pravomoci a prováděcí akty do souladu s Lisabonskou smlouvou. Tato směrnice 
představuje překlenovací legislativní prvek zajišťující právní návaznost legislativního rámce
v tomto odvětví, který v současné době prochází zásadní reformou v důsledku přijetí nařízení
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – REACH (nařízení (ES) 
č. 1907/2006).

Směrnice o nebezpečných přípravcích upravuje klasifikaci, balení a označování nebezpečných 
přípravků, tj. směsí nebo roztoků složených ze dvou nebo více látek (chemické prvky a jejich 
sloučeniny). Směrnice zůstává v platnosti do 1. června 2015 v rámci přechodných ustanovení 
nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 jako nový systém EU pro klasifikaci a označování 
nebezpečných látek a směsí, který zahrnuje i globálně harmonizovaný systém OSN a který 
platí od 20. ledna 2009. Směsi, které jsou již uvedeny na trh, mohou být nadále dodávány
v souladu s pravidly směrnice o nebezpečných přípravcích do 1. června 2017. Pravidla 
stanovená pro látky se uplatňují již od 1. prosince 2010. Přepracované znění tedy odkazuje na 
akt, jehož platnost postupně končí. 

Všechny změny v rámci přepracování směrnice 1999/45/ES jsou provedeny buď s cílem 
aktualizovat návrh podle Lisabonské smlouvy a nahradit zastaralá nepoužitelná ustanovení 
novými (včetně aktualizace právního základu, tj. článku 114 SFEU, který odpovídá článku 95 
Smlouvy o ES) nebo přijmout změny nařízení REACH a další změny (zavedené přímo tímto 
nařízením či prostřednictvím jeho prováděcích aktů), jež pro zajištění právní jasnosti
a přesnosti uplatňovaných pravidel vyžadují kodifikaci směrnice 1999/45/ES. Jelikož v rámci 
přepracování návrhu nebyla uskutečněna žádná politická rozhodnutí, zásadní změny 
vyplynuly ze smluvního práva nebo nových právních předpisů EU týkajících se stejných 
tématických otázek. 

Nejvýznamnější úpravy a změny, které vedly k přepracování návrhu, jsou následující:

– V Čl. 10 odst. 4 a čl. 12 odst. 4 se předchozí ustanovení o regulativním postupu
s parlamentním přezkumem nahrazují ustanoveními o přijetí aktů v přenesené pravomoci.
Z tohoto důvodu bylo nutné provést změny článku 19 a doplnit nová ustanovení
v článcích 21–23, jež uplatňování těchto přenesených pravomocí umožňují.

– Poslední odstavec článku 14 původního znění směrnice (o zacházení s důvěrnou 
informací) odkazuje na čl. 19 odst. 4 směrnice 67/548/ES (směrnice o nebezpečných 
látkách), který byl zrušen čl. 1 odst. 7 směrnice 2006/121/ES přizpůsobujícím odvětvové 
právní předpisy nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Vzniklo tak určité hluché místo, 
pokud jde o podmínky zachovávání důvěrné povahy důležitých technických informací 
podléhajících ochraně práv duševního vlastnictví. Vzniklý nedostatek bude 
přepracováním odstraněn.

– Článek 1 konsolidované verze se odvolává na článek 14 směrnice 1999/45/ES 
(o bezpečnostních listech), jež byl zrušen článkem 140 nařízení REACH, neboť věcná 
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podstata je nyní předmětem posledně uvedeného aktu, který je základním aktem pro celou 
oblast právních předpisů týkajících se chemických látek.

– Čl. 3 odst. 2 konsolidovaného znění odkazuje na články 7, 8 a 13 směrnice 67/548/ES, 
které byly zrušeny čl. 1 odst. 5 směrnice 2006/121/ES.

– V konsolidovaném znění jsou r o v n ě ž  obsaženy četné odkazy na 
část A přílohy V směrnice 67/548/EHS (o zkušebních metodách). Tyto odkazy byly 
nahrazeny nařízením (ES) č. 440/2008 (stanovujícím zkušební metody podle nařízení 
(ES) č. 1907/2006 (REACH)), které upravuje danou věcnou podstatu po zrušení přílohy 
směrnice 67/548/EHS.

Vzhledem k povaze těchto úprav a změn zpravodajka nenavrhuje žádné další změny
k přepracovanému návrhu směrnice 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování 
nebezpečných přípravků.


