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PR_COD_1recastingapp

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, balení a označovaní 
nebezpečných prípravkov (prepracované znenie)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracované znenie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0008),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0021/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 
20121,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov2,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z [...] adresovaný Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 87 ods. 3 
rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 87 a článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2012),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu 
je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1. prijíma návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej 
skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako svoju pozíciu 
v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C 77, 28.03.02, s. 1.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prepracovanie smernice o nebezpečných prípravkoch (1999/45/ES) sa navrhuje s cieľom 
kodifikovať pozmeňujúce akty a zosúladiť ustanovenia týkajúce sa právomoci Komisie 
prijímať delegované akty a vykonávacie akty s Lisabonskou zmluvou. Táto smernica 
preklenuje medzeru v právnych predpisoch a zaručuje právnu kontinuitu v sektorovom rámci, 
ktorý v súčasnosti prechádza zásadnou reformou v dôsledku prijatia nariadenia o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok - REACH (nariadenie (ES) č. 
1907/2006).

Smernica o nebezpečných prípravkoch upravuje klasifikáciu, balenie a označovanie 
nebezpečných prípravkov, t.j. zmesí alebo roztokov dvoch alebo viacerých látok (chemických 
prvkoch a ich zlúčenín). Zostáva v platnosti do 1. júna 2015 v rámci prechodných ustanovení 
nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) ako nový systém EÚ klasifikácie nebezpečných látok a 
zmesí spolu s globálnym harmonizovaným systémom OSN a platí od 20. januára 2009.
Zmesi, ktoré už boli uvedené na trh, sa po tomto dátume môžu dodávať až do 1. júna 2017 
podľa smernice o nebezpečných prípravkoch Pravidlá nariadenia CLP sa pre látky uplatňujú 
už od 1. decembra 2010. Prepracovanie sa teda týka aktu, ktorého platnosť sa bude končiť.   

Prepracovanie smernice 1999/45/ES je motivované potrebou aktualizácie podľa Lisabonskej 
zmluvy a náhradou zastaraných ustanovení novými (vrátane aktualizácie právneho základu, 
t.j. článku 114 ZFEÚ, ktorý zodpovedá starému článku 95 Zmluvy o ES) alebo prijatím 
nariadenia o REACH a ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (ktoré zaviedlo 
nariadenie o REACH priamo alebo prostredníctvom vykonávacích aktov), čo si vyžaduje 
kodifikáciu smernice 1999/45/ES, aby bola zaručená jasnosť a presnosť uplatniteľných 
pravidiel. Pretože pri prepracovaním nedošlo k politickým úpravám, vecné zmeny vychádzajú 
zo zmlúv a nových právnych predpisov v tejto oblasti. 

Najvýznamnejšie úpravy a zmeny, ku ktorým došlo v priebehu prepracovania, sú:

- V článku 10 ods. 4 a článku 12 ods. 4 sa predchádzajúce ustanovenia regulačného 
postupu s kontrolou nahrádzajú ustanoveniami o delegovaných aktoch. Boli potrebné 
zmeny článku 19 a nové ustanovenia článkov 21 až 23, aby bolo možné uplatňovať 
delegované právomoci.

- Posledný odsek článku 14 pôvodnej smernice (o dôverných informáciách) odkazuje na 
článok 19 ods. 4 smernice 67/548/ES, ktorý bol zrušený smernicou 2006/121/ES, čím sa 
právny predpis prispôsobuje nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (REACH). Tým došlo k 
medzere, pokiaľ ide o ochranu dôvernosti kritických technických informácií, ktoré sú 
chránené ako práva duševného vlastníctva. Prepracovaním sa tento nedostatok odstraňuje.

- Článok 1 konsolidovanej verzie sa odvoláva na článok 14 smernice 1999/45/ES (karty 
bezpečnostných údajov), ktorá bola zrušená článkom 140 nariadenia o REACH, pretože 
úpravu týchto záležitostí zabezpečuje uvedené nariadenie, ktoré je základným aktom pre 
všetky právne predpisy týkajúce sa chemických látok.
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- Článok 3 ods. 2 konsolidovaného znenia odkazuje na články 7, 8 a 13 smernice 
67/548/ES, ktoré boli zrušené článkom 1 ods. 5 smernice 2006/121/ES.

- V konsolidovanom znení sa tiež nachádzajú viaceré odkazy na časť A prílohy V k 
smernici 67/548/EHS (o skúšobných metódach); tieto odkazy boli nahradené nariadením 
(ES) č. 440/2008 (v ktorom sa stanovujú skúšobné metódy podľa nariadenia (ES) č. 
1907/2006 REACH), ktoré upravuje tieto záležitosti po zrušení prílohy smernice 
67/548/EHS.

Vzhľadom na charakter týchto úprav a zmien spravodajkyňa nepredkladá žiadne ďalšie 
zmeny prepracovaného návrhu smernice 1999/45/ES o klasifikácii, balení a označovaní 
nebezpečných prípravkov. 


