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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om klassificering, förpackning 
och märkning av farliga preparat (omarbetning)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0008),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0021/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet av den 28 mars 2012 från Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén1

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter2,

– med beaktande av skrivelsen av den ... från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 
som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande 
gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT
2 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Omarbetningen av direktivet om farliga preparat (1999/45/EG) föreslås i syfte att kodifiera 
ändringsakter och anpassa bestämmelserna om kommissionens befogenheter att anta 
delegerade akter och genomförandeakter till Lissabonfördraget. Direktivet utgör en 
överbryggande rättsakt och säkrar den rättsliga kontinuiteten för sektorn som för närvarande 
genomgår en grundläggande reform på grund av antagandet av Reach (förordning (EG) 
nr 1907/2007).

Direktivet om farliga preparat reglerar klassificering, förpackning och märkning av preparat, 
dvs. blandningar eller lösningar som består av två eller flera ämnen (kemiska grundämnen och 
deras föreningar). Det är tillämpligt fram till den 1 juni 2015 inom ramen för 
övergångsbestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 som EU:s nya system för 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, och inbegriper 
FN:s globala harmoniserade system sedan den 20 januari 2009. Dessutom kan blandningar 
som redan släppts ut på marknaden fortsätta att levereras i enlighet med reglerna i direktivet 
om farliga preparat fram till den 1 juni 2017. För ämnen gäller reglerna om klassificering, 
förpackning och märkning sedan den 1 december 2010. Omarbetningen hänvisar alltså till 
en akt som kommer att fasas ut.

Ändringarna i omarbetningen till direktiv 1999/45/EG motiveras alla antingen av behovet att 
uppdatera förslaget i överensstämmelse med Lissabonfördraget och ersätta föråldrade 
bestämmelser med nya (inbegripet uppdateringen av den rättsliga grunden, dvs. artikel 114 i 
EUF-fördraget som motsvarar den tidigare artikel 95 i EG-fördraget), eller av antagandet av 
Reach och andra ändringar (som infördes direkt av det sistnämnda eller genom 
genomförandeakter till det), som nödvändiggör en kodifiering av direktiv 1999/45/EG för att 
tillämpliga regler ska vara klara och precisa. Även om det inte genomförts några politiska 
beslut i samband med omarbetningsförslaget har det varit innehållsmässiga ändringar till följd 
av fördragsrätten eller EU:s nya lagstiftning om samma ämne. 

De mest betydande anpassningarna och ändringarna som har lett fram till detta förslag till 
omarbetning är följande:

– Artiklarna 10.4 och 12.4 ersätter de tidigare bestämmelserna för det föreskrivande 
förfarandet med kontroll med bestämmelser för antagande av delegerade akter. Detta 
kräver ändringar i artikel 19 och nya bestämmelser i artiklarna 21–23, vilket möjliggör 
utövandet av dessa delegerade befogenheter.

– Det sista stycket i artikel 14 i det ursprungliga direktivet (om hantering av konfidentiell 
information) innehöll en hänvisning till artikel 19.4 i direktiv 67/548/EG (direktivet om 
farliga ämnen) som upphävdes av artikel 1.7 i direktiv 2006/121/EG och anpassade den 
sektorsspecifika lagstiftningen till förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach). Detta ledde till 
ett visst tomrum beträffande villkoren för sekretess för avgörande teknisk information 
som omfattas av skydd av immateriella rättigheter.  Omarbetningen täpper till detta 
tomrum.
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– I artikel 1 i den konsoliderade versionen fanns det en hänvisning till artikel 14 i 
direktiv 1999/45/EG (säkerhetsdatablad), som upphävdes genom artikel 140 i Reach 
eftersom regleringen av denna fråga togs i beaktande i den senare akten i dess egenskap 
av grundläggande rättsakt för hela kemikalielagstiftningsområdet.

– I artikel 3.2 i den konsoliderade versionen hänvisas det till artiklarna 7, 8 och 13 i 
direktiv 67/548/EG, som alla upphävts genom artikel 1.5 i direktiv 2006/121/EG.

– I den konsoliderade versionen finns det också många hänvisningar till del A i bilaga V i 
direktiv 67/548/EEG (testmetoder). Dessa hänvisningar har ersatts av förordning (EG) 
nr 440/2008 (om testmetoder enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach)), där frågan 
tas i beaktande efter upphävandet av motsvarande bilaga i direktiv 67/548/EEG.

På grund av karaktären av dessa anpassningar och ändringar föreslår föredraganden inga 
ytterligare ändringar till förslaget till omarbetning av direktiv 1999/45/EG om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga preparat. 


