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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].



PR\903489LV.doc 3/7 PE489.701v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS ...............................................................................................................6



PE489.701v01-00 4/7 PR\903489LV.doc

LV



PR\903489LV.doc 5/7 PE489.701v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par bīstamu preparātu 
klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (pārstrādāta redakcija)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāta redakcija)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0008),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0021/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta 
atzinumu1,

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas .. vēstuli Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A7-0000/2012),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski 
grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību 
aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, 
negrozot to būtību,

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas 
ieteikumus;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Bīstamo preparātu direktīvas (1999/45/EK) pārstrādāšana ir ierosināta, lai kodificētu 
grozījumu aktus un Lisabonas līgumam pieskaņotu noteikumus attiecībā uz Komisijas 
pilnvarām pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus. Direktīva ir sasaistošs tiesību akts, ar ko 
nodrošina tiesiskā regulējuma pēctecību nozarē, kura pašlaik pieredz fundamentālas 
pārmaiņas sakarā ar REACH (Regula (EK) Nr. 1907/2006) pieņemšanu.

Bīstamo preparātu direktīva (BPD) reglamentē preparātu klasifikāciju, marķēšanu un 
iepakošanu (KMI). Preparāti ir maisījumi vai šķīdumi, kuros ir divas vai vairākas vielas 
(ķīmiskie elementi un to savienojumi). Tā jāturpina piemērot līdz 2015. gada 1. jūnijam kā 
daļa no pārejas noteikumiem, ieviešot KMI Regulu (EK) Nr. 1272/2008, atbilstoši kurai kopš 
2009. gada 20. janvāra veido jaunu ES sistēmu bīstamu vielu un maisījumu klasificēšanai un 
marķēšanai, iekļaujot tajā ANO vispārēji saskaņoto sistēmu. Jāuzsver, ka saskaņā ar BPD 
noteikumiem līdz 2017. gada 1. jūnijam var turpināt piegādāt maisījumus, kas jau laisti tirgū. 
Attiecībā uz vielām KMI noteikumus piemēro jau kopš 2010. gada 1. decembra. Tādējādi 
pārstrādāšana attiecas uz tiesību aktu, kura darbība pakāpeniski tiek pārtraukta.   

Visas šajā pārstrādāšanā veiktās izmaiņas Direktīvā 1999/45/EK tiek pamatotas ar 
nepieciešamību atjaunināt priekšlikumu gan atbilstoši Lisabonas līgumam, proti, aizstājot 
vecos un novecojušos noteikumus ar jauniem (ieskaitot atjauninājumu attiecībā uz juridisko 
pamatu, proti, LESD 114. pantu, kas atbilst iepriekšējam EKL 95. pantam), gan REACH
pieņemšanai, kā arī dažiem citiem grozījumiem (kas ieviesti vai nu tieši ar REACH, vai arī ar 
tās īstenošanas aktiem), un kuri rada nepieciešamību veikt Direktīvas 1999/45/EK 
kodifikāciju, lai tādējādi nodrošinātu piemērojamo noteikumu skaidrību un precizitāti. 
Pārstrādāšanas priekšlikumu pamatā nav nekādi politiski lēmumi, ierosinātie grozījumi izriet 
no Līguma juridiskajām prasībām vai no jauniem ES tiesību aktiem par šo pašu tēmu. 

Svarīgākie pielāgojumi un labojumi šajā pārstrādāšanas priekšlikumā minēti turpmāk.

- Ar 10. panta 4. punktu un 12. panta 4. punktu agrākos noteikumus par regulatīvo 
kontroles procedūru aizstāj ar noteikumiem par deleģēto aktu pieņemšanu. Nepieciešamie 
grozījumi 19. pantā un jaunie noteikumi 21.–23. pantā dod iespēju īstenot šīs deleģētās 
pilnvaras.

- Sākotnējās direktīvas 14. panta pēdējā rindkopā (par rīcību ar konfidenciālu informāciju) 
bija atsauce uz Direktīvas 67/548/EK (Bīstamo vielu direktīvas) 19. panta 4. punktu, kas 
tika svītrots ar Direktīvas 2006/121/EK 1. panta 7. punktu, pielāgojot nozares tiesību 
aktus Regulai (EK) Nr. 1907/2006 (REACH). Tādējādi bija izveidojusies nepilnība 
attiecībā uz nosacījumiem, kuri garantē svarīgas tehniskas informācijas (kam jāpiemēro 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība) konfidencialitāti. Ar šo pārskatīšanu nepilnība 
tiek novērsta.

- Konsolidētās versijas 1. pantā bija atsauce uz Direktīvas 1999/45/EK 14. pantu (drošības 
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datu lapas), kas tika svītrots ar REACH 140. pantu, jo šīs tēmas regulējums tika iekļauts 
REACH, uzskatot to par pamataktu visam ķīmisko vielu nozares regulējumam.

- Konsolidētās versijas 3. panta 2. punktā bija atsauces uz Direktīvas 67/548/EK 7., 8. un 
13. pantu, kuri visi tika svītroti ar Direktīvas 2006/121/EK 1. panta 5. punktu.

- Konsolidētajā versijā ir arī daudzas atsauces uz Direktīvas 67/548/EEK V pielikuma A 
daļu (Testēšanas metodes); šīs atsauces tika aizstātas ar Regulu (EK) 440/2008 (ar kuru 
nosaka testēšanas metodes saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)), jo šīs tēmas 
regulējums tika iekļauts REACH pēc tam, kad tika atcelts attiecīgais pielikums Direktīvā 
67/548/EEK.

Šo pielāgojumu un labojumu rakstura dēļ referente ierosina neveikt papildu grozījumus 
pārstrādātajā priekšlikumā Direktīvai 1999/45/EK par bīstamu preparātu klasifikāciju, 
iepakošanu un marķēšanu. 


