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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

III. Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pavojingų preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo
(nauja redakcija)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012)0008),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0021/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo2,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto … laišką Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetui, pateiktą vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 
3 dalimi,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2012),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra, ir 
kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų 
kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą ir 
atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės 
darbo grupės rekomendacijas;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Direktyvą dėl pavojingų preparatų (1999/45/EB) siūloma išdėstyti nauja redakcija siekiant 
kodifikuoti taisomuosius aktus ir suderinti nuostatas, susijusias su Komisijos įgaliojimais 
priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, su Lisabonos sutartimi. Ši direktyva yra 
atitinkamo sektoriaus teisės aktų jungiamoji grandis, užtikrinanti teisinį sektoriaus, kuris, 
priėmus REACH reglamentą (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), šiuo metu iš esmės 
pertvarkomas, teisinės bazės tęstinumą.

Direktyva dėl pavojingų preparatų (DPP) reglamentuojamas pavojingų preparatų, t. y. iš 
dviejų arba daugiau medžiagų sudarytų mišinių arba tirpalų, klasifikavimas, pakavimas ir 
ženklinimas. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008, kuris sudaro naująją nuo 2009 m. sausio 
20 d. galiojančią ES pavojingų medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo 
sistemą, į kurią integruota JT pasauliniu mastu suderinta sistema, pereinamojo laikotarpio 
nuostatas, ši direktyva lieka galioti iki 2015 m. birželio 1 d. Be to, pagal DPP taisykles į rinką 
jau pateikti mišiniai gali ir toliau būti tiekiami iki 2017 m. birželio 1 d. Medžiagoms 
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 taisyklės taikomos jau nuo 2010 m. gruodžio 1 d. Taigi 
nauja redakcija išdėstomas aktas, kuris palaipsniui bus panaikintas.

Visi į naujos redakcijos Direktyvą 1999/45/EB įtraukti pakeitimai yra pagrįsti poreikiu 
atnaujinti pasiūlymą pagal Lisabonos sutartį ir pakeisti senas nebereikalingas nuostatas 
naujomis (įskaitant teisinio pagrindo, t. y. SESV 114 straipsnio, kuris atitinka buvusį EB 
sutarties 95 straipsnį, atnaujinimą) arba REACH ir kai kurių kitų pakeitimų (įtrauktų pačiu 
REACH reglamentu arba jo įgyvendinimo aktais), dėl kurių tampa būtina kodifikuoti 
Direktyvą 1999/45/EB, kad būtų užtikrintas taikytinų nuostatų aiškumas ir tikslumas, 
priėmimu. Kadangi teikiant pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija nebuvo daroma politinių 
pasirinkimų, esminiai pakeitimai yra susiję su Sutarčių teise arba naujais ES teisės aktais ta 
pačia tema. 

Svarbiausios pritaikymų ir pataisos, dėl kurių buvo pateiktas pasiūlymas dėl išdėstymo nauja 
redakcija, yra šie:

- 10 straipsnio 4 dalyje ir 12 straipsnio 4 dalyje nuostatos dėl reguliavimo procedūros su 
Parlamento atliekamu tikrinimu pakeičiamos nuostatomis dėl deleguotųjų aktų priėmimo. 
Dėl šios priežasties reikėjo padaryti pataisas 19 straipsnyje ir pridėti naujų nuostatų 21–23 
straipsniuose, kad būtų sudarytos galimybės naudotis įgaliojimų suteikimu;

- pradinės Direktyvos 14 straipsnio paskutinėje dalyje (dėl konfidencialios informacijos) 
buvo įtraukta nuoroda į Direktyvos 67/548/EB (Direktyva dėl pavojingų medžiagų) 19 
straipsnio 4 dalį, kuri buvo išbraukta Direktyvos 2006/121/EB 1 straipsnio 7 dalimi, 
suderinant šio sektoriaus teisės aktus su Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 (REACH). 
Tokiu būdu susidarė tam tikra nuostatų dėl svarbios techninės informacijos, kuriai 
taikoma intelektinės nuosavybės teisių apsauga, konfidencialumo užtikrinimo sąlygų 
spraga. Naujos redakcijos tekste ši spraga užpildoma:

- suvestinės redakcijos 1 straipsnyje buvo nuoroda į Direktyvos 1999/45/EB (Saugumo 
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duomenų lapai) 14 straipsnį, kuris buvo išbrauktas REACH reglamento 140 straipsniu, 
kadangi šios srities reguliavimas buvo perkeltas į pastarąjį teisės aktą, kuris tapo 
pagrindiniu viso cheminių medžiagų sektoriaus teisės aktu;

- suvestinės redakcijos 3 straipsnio 2 dalyje esama nuorodų į Direktyvos 67/548/EB 7, 8 ir 
13 straipsnius; visi šie straipsniai buvo išbraukti Direktyvos 2006/121/EB 1 straipsnio 5 
dalimi;

- suvestinėje redakcijoje taip pat esama daugelio nuorodų į Direktyvos 67/548/EEB 
(Bandymo metodai) V priedo A dalį; šios nuorodos pakeistos Reglamentu (EB) 
Nr. 440/2008 (nustatančiu bandymų metodus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH)), kuris, panaikinus atitinkamą Direktyvos 67/548/EEB priedą, tapo pagrindiniu 
šios srities teisės aktu.

Dėl šių pritaikymų ir pataisų pobūdžio pranešėja nebesiūlo kitų pasiūlymo dėl Direktyvos 
1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo išdėstymo nauja 
redakcija pakeitimų.


