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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (reformare)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0008),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0021/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 20121,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative2,

– având în vedere scrisoarea din … a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate cu articolul 87 
alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0000/2012),

A. întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de 
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora,

1. adoptă poziția sa în primă lectură, preluând propunerea Comisiei și ținând seama de 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

                                               
1 Nepublicat încă în JO.
2 JO C 77, 28.3.2002, p.1.
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3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Reformarea Directivei privind preparatele periculoase (1999/45/CE) este propusă în vederea 
codificării actelor de modificare și a alinierii dispozițiilor referitoare la competența Comisiei 
de a adopta acte delegate și acte de punere în aplicare la Tratatul de la Lisabona. Directiva 
reprezintă un element legislativ de legătură care asigură continuitatea juridică în cadrul juridic 
sectorial, actualmente supus unor reforme fundamentale ca urmare a adoptării Regulamentului 
REACH [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006].

Directiva privind preparatele periculoase (DPP) reglementează clasificarea, ambalarea și 
etichetarea preparatelor, adică a amestecurilor sau soluțiilor formate din două sau mai multe
substanțe (elemente chimice și compușii acestora). Aceasta rămâne aplicabilă până la 1 iunie 
2015 în cadrul dispozițiilor tranzitorii ale Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind 
clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și amestecurilor, fiind noul sistem al UE de 
clasificare și etichetare a substanțelor și amestecurilor periculoase, incluzând Sistemul global 
armonizat al ONU, de la 20 ianuarie 2009. De asemenea, amestecurile introduse deja pe piață 
pot fi furnizate în continuare în temeiul normelor DPP până la 1 iunie 2017. În cazul 
substanțelor, normele privind clasificarea, ambalarea și etichetarea se aplică deja de la 1 
decembrie 2010. Prin urmare, reformarea se referă la un act care urmează să fie eliminat 
treptat.   

Modificările efectuate prin reformarea Directivei 1999/45/CE sunt justificate fie de 
necesitatea de actualizare a propunerii în temeiul Tratatului de la Lisabona pentru a înlocui 
vechile dispoziții, care au devenit caduce, cu altele noi (inclusiv actualizarea temeiului juridic, 
adică articolul 114 din TFUE care corespunde vechiului articol 95 din TCE), fie de adoptarea 
Regulamentului REACH și de alte modificări (introduse de acesta din urmă direct sau prin 
intermediul actelor sale de punere în aplicare) ce presupun o codificare a Directivei 
199/45/CE pentru a asigura claritatea și precizia normelor aplicabile. În cadrul propunerii de 
reformare nu au fost incluse alegeri politice, modificările substanțiale rezultând din tratate sau 
din noua legislație a UE privind același subiect. 

Cele mai importante adaptări și modificări din propunerea de reformare sunt:

- Articolul 10 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (4) înlocuiesc fostele dispoziții 
referitoare la procedura de reglementare cu control cu dispoziții referitoare la adoptarea 
actelor delegate. Acest lucru a făcut necesară modificarea articolului 19 și includerea de 
noi dispoziții la articolele 21-23, pentru a se permite exercitarea competențelor delegate.

- Ultimul alineat de la articolul 14 din directiva inițială (cu privire la informațiile 
confidențiale) conținea o trimitere la articolul 19 alineatul (4) din Directiva 67/548/CE 
(Directiva privind substanțele periculoase) care a fost eliminat prin articolul 1 alineatul 
(7) din Directiva 2006/121/CE, de adaptare a legislației sectoriale la Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 (REACH). Astfel s-a creat o lacună în ceea ce privește condițiile de 
garantare a confidențialității informațiilor tehnice critice care beneficiază de protecție în 
temeiul drepturilor de proprietate intelectuală. Reformarea elimină această lacună.
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- Articolul 1 din versiunea consolidată conținea o trimitere la articolul 14 din Directiva 
1999/45/CE (fișe tehnice de securitate), care a fost eliminat prin articolul 140 din 
REACH, întrucât reglementarea subiectului în cauză a fost preluată de acest ultim act care 
reprezintă actul de bază pentru întregul sector al legislației privind substanțele chimice.

- La articolul 3 alineatul (2) din versiunea consolidată există trimiteri la articolele 7, 8 și 13 
din Directiva 67/548/CE, care au fost toate eliminate prin articolul 1 alineatul (5) din 
Directiva 2006/121/CE.

- În versiunea consolidată există numeroase trimiteri la partea A din anexa V la Directiva 
67/548/CE (metode de testare); aceste trimiteri au fost înlocuite de Regulamentul (CE) nr. 
440/2008 [care stabilește metode de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 (REACH)], care a preluat acest subiect după abrogarea respectivei anexe în 
Directiva 67/548/CEE.

Datorită naturii acestor adaptări și modificări, raportorul nu propune alte modificări ale 
propunerii de reformare a Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, ambalarea și etichetarea 
preparatelor periculoase. 


