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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih pripravkov (prenovitev)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2012/0007(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0008),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0021/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 20121,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov2,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne ..., naslovljenega na Odbor za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane v skladu s členom 87(3) Poslovnika,

– ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2012),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1. kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v 
skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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OBRAZLOŽITEV

Prenovitev direktive o nevarnih pripravkih (1999/45/ES) je predlagana zaradi kodifikacije 
aktov, ki direktivo spreminjajo, in zaradi uskladitve določb o pooblastilih Komisije za 
sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov po Lizbonski pogodbi. Direktiva je povezovalni 
akt, ki zagotavlja pravno kontinuiteto v zakonskem okviru tega sektorja, saj zaradi sprejetja 
uredbe REACH (Uredba (ES) št. 1907/2006) ravno poteka korenita reforma.

Direktiva o nevarnih pripravkih ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje pripravkov, torej 
zmesi ali raztopin dveh ali več snovi (kemijskih elementov in njihovih spojin). Veljala bo do 
1. junija 2015 v sklopu prehodnih določb Uredbe (ES) št. 1272/2008 (uredba CLP) kot novi 
sistem EU za razvrščanje in označevanje nevarnih snovi in zmesi, pri čemer je od 20. januarja 
2009 upoštevan tudi globalno usklajeni sistem OZN za razvrščanje in označevanje kemikalij. 
Poleg tega se lahko zmesi, ki so že na trgu, po direktivi o nevarnih pripravkih dobavljajo do 
1. junija 2017. Uredba CLP za snovi velja že od 1. decembra 2010, prenovitev je torej vezana 
na akt, ki bo postopoma nehal veljati. 

Razlog za spremembe pri prenovitvi direktive je nujno potrebna posodobitev zaradi 
Lizbonske pogodbe, zato da se zastarele določbe nadomestijo z novimi (vključno s 
posodobljeno pravno podlago, tj. členom 114 PDEU, ki ustreza členu 95 PES) oziroma 
sprejetje uredbe REACH in nekaj dodatnih predlogov sprememb (ki so bili uvedeni kasneje –
neposredno ali z izvedbenimi akti), zaradi česar je treba Direktivo 1999/45/ES kodificirati, 
tako da bodo pravila uporabe jasna in natančna. V predlogu prenovitve ni političnih 
sprememb, popravki pa so vseeno precejšnji – zaradi sprememb v ustanovnih pogodbah 
oziroma zakonodaji EU s tega področja. 

Najopaznejše prilagoditve in spremembe, ki so privedle do tega predloga o prenovitvi:

– pretekle določbe o regulativnem postopku s parlamentarnim nadzorom so v členih 10(4) 
in 12(4) zamenjane z določbami o sprejemanju delegiranih aktov. Zaradi tega je bilo 
treba preoblikovati člen 19 in dodati nekaj določb v člene 21–23, tako da bo prenesena 
pooblastila mogoče izvajati.

– Zadnji odstavek člena 14 izvorne direktive (o ravnanju z zaupnimi informacijami) se je 
skliceval na člen 19(4) Direktive 67/548/ES (o nevarnih snoveh), ki je bil izbrisan s 
členom 1(7) Direktive 2006/121/ES zaradi prilagoditve področne zakonodaje Uredbi (ES) 
št. 1907/2006 (REACH). S tem je prišlo do vrzeli glede pogojev varstva zaupnosti v 
zvezi z najpomembnejšimi tehničnimi informacijami, za katere velja varstvo pravic 
intelektualne lastnine. S tukajšnjo prenovitvijo je ta pomanjkljivost odpravljena.

– Člen 1 konsolidirane različice se je skliceval na člen 14 direktive (o varnostnih listih), ki 
je bil izbrisan s členom 140 uredbe REACH. Ta namreč kot temeljni akt za vso kemijsko 
zakonodajo zajema tudi to temo.

– Člen 3(2) konsolidirane različice se je skliceval na člene 7, 8 in 13 Direktive 67/548/ES, 
ki so bili zbrisani s členom 1(5) Direktive 2006/121/ES.
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– V konsolidirani različici so tudi številna sklicevanja na del A priloge V k Direktivi 
67/548/EGS (o testnih metodah); nadomeščena so bila z Uredbo (ES) št. 440/2008 (o 
določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH)), v katero je bila 
ta tematika prestavljena po preklicu navedene priloge k Direktivi 67/548/EGS.

Zaradi narave teh prilagoditev in sprememb poročevalka ne predlaga drugih sprememb za 
prenovitev Direktive 1999/45/ES o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih 
pripravkov. 


