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PR_COD_1recastingapp

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (herschikking)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0008),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0021/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 maart 20121,

– gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten2,

– gezien de brief d.d. ... van de Commissie juridische zaken aan de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid overeenkomstig artikel 87, lid 3, van 
zijn Reglement,

– gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2012),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met 
betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met 
die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van 
de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over, 
rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten 
van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

De herschikking van de Richtlijn gevaarlijke preparaten (1999/45/EG) wordt voorgesteld ter 
codificering van wijzigingsbesluiten en ter aanpassing aan het Verdrag van Lissabon van 
bepalingen inzake de bevoegdheden van de Commissie om gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen vast te stellen. De richtlijn moet, als overbruggende wetgeving, 
zorgen voor wettelijke continuïteit binnen het sectorale juridisch kader, dat momenteel 
ingrijpend wordt hervormd in verband met de vaststelling van REACH (Verordening (EG) nr. 
1907/2006).

De Richtlijn gevaarlijke preparaten (DPD) regelt de indeling, verpakking en het kenmerken 
van preparaten, d.w.z. mengsels of oplossingen van twee of meer stoffen (chemische 
elementen en verbindingen daarvan). De richtlijn blijft van kracht tot 1 juni 2015, deel 
uitmakend van de overgangsbepalingen voor de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008, het 
nieuwe stelsel voor de indeling en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en mengsels, met 
inbegrip van het mondiaal geharmoniseerd systeem (GHS) van de VN, dat van kracht werd op 
20 januari 2009. Mengsels die reeds in de handel zijn gebracht mogen in het kader van de 
DPD-regels tot 1 juni 2017 worden geleverd. Voor stoffen zijn de CLP-regels reeds sinds 1 
december 2010 van kracht. De herschikking heeft daarom betrekking op een besluit dat 
binnenkort afgeschaft zal worden.

De wijzigingen van Richtlijn 1999/45/EG die deze herschikking met zich meebrengt zijn 
nodig ofwel vanwege de noodzaak om de richtlijn te actualiseren in het kader van het Verdrag 
van Lissabon, en de oude overbodige bepalingen te vervangen door nieuwe (met inbegrip van 
de vaststelling van een nieuwe rechtsgrondslag, te weten artikel 114 VWEU, overeenkomend 
met het oude artikel 95 EG-Verdrag) ofwel de vaststelling van REACH en een aantal 
amendementen ter zake (ingevoerd met REACH of via een uitvoeringshandeling daarvan), 
waardoor een codificatie van Richtlijn 1999/45/EG nodig wordt om de duidelijkheid en 
nauwkeurigheid van de toepasbare regels te waarborgen. Het voorstel voor een herschikking 
houdt geen politieke keuzes in, maar omvat een aantal ingrijpende wijzigingen voortvloeiend 
uit de verdragswetgeving of nieuwe EU-wetgeving over hetzelfde onderwerp. 

De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen in het voorstel voor een herschikking zijn:

- De artikelen 10, lid 4, en 12, lid 4, vervangen de oude bepalingen inzake de 
regelgevingsprocedure met parlementaire toetsing met bepalingen inzake de vaststelling 
van gedelegeerde handelingen. De daarmee verband houdende noodzakelijke wijzigingen 
van artikel 19 en de nieuwe bepalingen van artikel 21-23 maken het mogelijk om deze 
gedelegeerde bevoegdheden uit te voeren.

- Het laatste lid van artikel 14 van de oorspronkelijke richtlijn (over de behandeling van 
vertrouwelijke informatie) bevatte een verwijzing naar artikel 19, lid 4, van Richtlijn 
67/548/EG (Richtlijn gevaarlijke stoffen), die was geschrapt door artikel 1, lid 7, van 
Richtlijn 2006/121/EG, ter aanpassing van de sectorale wetgeving aan Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH). Dit had een specifieke lacune tot gevolg betreffende de 
voorwaarden voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van cruciale technische 
informatie vallend onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Met deze 
herschikking wordt die lacune weer opgevuld.
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- In artikel 1 van de geconsolideerde versie kwam een verwijzing voor naar artikel 14 van 
Richtlijn 1999/45/EG (veiligheidsinformatiebladen), die was geschrapt door artikel 140 
van REACH, dat de regeling van dat onderwerp overnam in zijn hoedanigheid als 
basisbesluit voor alle chemische wetgeving.

- In artikel 3, lid 2, van de geconsolideerde versie komen verwijzingen voor naar de 
artikelen 7, 8 en 13 van Richtlijn 67/548/EEG, die allemaal zijn geschrapt door artikel 1, 
lid 5, van Richtlijn 2006/121/EG.

- In de geconsolideerde versie komen tevens talloze verwijzingen voor naar Deel A van 
Bijlage V van Richtlijn 67/548/EEG (testmethodes); deze verwijzingen zijn vervangen 
door Verordening (EG) nr. 440/2008 (ter vastlegging van testmethodes overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)) waarin dit onderwerp is ondergebracht na 
het schrappen van de desbetreffende bijlage van Richtlijn 67/548/EEG.

Vanwege de aard van deze aanpassingen en wijzigingen stelt de rapporteur voor om geen 
verdere amendementen in te dienen op het voorstel voor een herschikking van Richtlijn 
1999/45/EG betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke 
preparaten. 


