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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike 
preparaatide klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise kohta (uuestisõnastatud 
tekst)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0008),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 114 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0021/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 28. märtsi 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1,

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni … kirja 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A7-0000/2012),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes 
kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku ning võttes 
arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma soovitusi;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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SELETUSKIRI

Ettepanek ohtlike preparaatide direktiiv (1999/45/EÜ) uuesti sõnastada on tehtud selleks, et 
kodifitseerida muutmisaktid ja ning viia sätted, mis puudutavad komisjoni pädevust võtta 
vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte, Lissaboni lepinguga kooskõlla. Direktiiv on 
õigusaktide ühenduslüliks, millega tagatakse õiguslik järjepidevus valdkondlikus 
õigusraamistikus, milles viiakse praegu kemikaalimääruse REACH (määrus (EÜ) nr 
1907/2006) vastuvõtmise tõttu ulatuslikke muudatusi läbi.

Ohtlike preparaatide direktiiviga reguleeritakse preparaatide, st kahest või enamast ainest 
(keemilised elemendid ja nende ühendid) koostatud segude ja lahuste klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist. Direktiiv jääb kehtima klassifitseerimise, pakendamise ja 
märgistamise määruse (EÜ) nr 1272/2008 üleminekusätete kohaselt 2015. aasta 1. juunini. 
Nimetatud määrus kujutab endast ELi uut ohtlike ainete ja segude klassifitseerimise ja 
märgistamise süsteemi, mis hõlmab ka ÜRO globaalselt harmoneeritud süsteemi ja kehtib 
alates 2009. aasta 20. jaanuarist. Juba turule viidud segusid võib kuni 2017. aasta 1. juunini 
endiselt tarnida ohtlike preparaatide direktiivi kohaselt. Ainete suhtes kohaldatakse juba 2010. 
aasta 1. detsembrist klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrust. Uuesti 
sõnastamine puudutab seega õigusakti, mis on järk-järgult kohaldamiselt kõrvale jäämas. 

Kõik muudatused, mis uuesti sõnastamise käigus direktiivi 1999/45/EÜ tehakse, on seotud 
kas sellega, et ettepanek tuleb Lissaboni lepinguga kooskõlla viia ja asendada aegunud sätted 
uutega (sh nimetada ajakohane õiguslik alus, milleks on Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 114, mis vastab endisele Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 95), või sellega, 
et vastu on võetud kemikaalimäärus REACH ja mõned muud muudatusettepanekud (mis on 
lisatud kas otseselt määruse enda või selle rakendusaktide kaudu), mille tõttu tuleb direktiiv 
1999/45/EÜ kohaldatavate eeskirjade selguse ja täpsuse huvides kodifitseerida. Kuigi 
uuestisõnastatud ettepanek ei sisalda poliitilisi otsuseid, tulenesid aluslepingust või sama 
teemat puudutavatest ELi uute õigusaktidest olulised muudatused. 

Kõige olulisemad kohandused ja muudatused, mida uuestisõnastatud ettepanekus tehti, on 
järgmised:

- Artikli 10 lõikega 4 ja artikli 12 lõikega 4 asendatakse varasemad parlamentaarse 
kontrolliga regulatiivmenetluse sätted delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist puudutavate 
sätetega. Seetõttu on vaja muuta ka artiklit 19 ja lisada artiklitesse 21−23 uued sätted, et 
delegeeritud volitusi oleks võimalik kasutada.

- Algse direktiivi artikli 14 viimane lõik (mis puudutab konfidentsiaalset teavet) sisaldas 
viidet direktiivi 67/548/EMÜ (ohtlike ainete direktiivi) artikli 19 lõikele 4, mis jäeti 
direktiivi 2006/121/EÜ (valdkondlike õigusaktide kohandamine määrusega (EÜ) nr 
1907/2006 (REACH)) artikli 1 punktiga 7 välja. Selle tagajärjel jäid välja tingimused, mis 
kaitsevad intellektuaalomandiõiguse kaitse all oleva olulise tehnilise teabe 
konfidentsiaalsust. Uuesti sõnastamisega see puudus kõrvaldatakse.

                                                                                                                                                  
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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- Konsolideeritud versiooni artiklis 1 viidati direktiivi 1999/45/EÜ artiklile 14 
(ohutuskaardid), mis jäeti määruse REACH artikliga 140 välja, sest selleteemalised 
õigusaktid hõlmati REACHiga, mis on kõigi keemiavaldkonna õigusaktide alusakt.

- Konsolideeritud versiooni artikli 3 lõikes 2 olid viited direktiivi 67/548/EMÜ artiklitele 7, 
8 ja 13, mis kõik jäeti direktiivi 2006/121/EÜ artikli 1 punktiga 5 välja.

- Konsolideeritud versioonis on ka arvukalt viiteid direktiivi 67/548/EMÜ V lisa A osale 
(katsemeetodid); need viited asendati määrusega (EÜ) 440/2008 (millega kehtestatakse 
katsemeetodid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)), millesse see teema on 
lisatud pärast direktiivi 67/548/EMÜ vastava lisa kehtetuks tunnistamist.

Nende kohanduste ja muudatuste olemuse tõttu raportöör muid muudatusettepanekuid 
direktiivi 1999/45/EÜ (klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise kohta) 
uuestisõnastamise ettepanekusse ei lisa.


