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Изменение 12
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7)  Ползите за предприятията ще се 
увеличават заедно с увеличаване броя 
на страните по света, които приемат 
GHS критериите в своето 
законодателство. Общността следва да 
стои на предни позиции в този процес, 
за да поощрява другите страни да я 
последват и за да дава конкурентно 
предимство на индустрията в 
Общността. 

(7)  Ползите за предприятията ще се 
увеличават заедно с увеличаване броя 
на страните по света, които приемат 
GHS критериите в своето 
законодателство. Общността следва да 
стои на предни позиции в този процес, 
за да поощрява другите страни да я 
последват и за да дава конкурентно 
предимство на индустрията в 
Общността и по-конкретно на 
малките и средни предприятия. 

Or. el

Обосновка

The Commission's online consultation of 21 August to 21 October 2006 received 370 replies 
from enterprises,, of which 45% had a workforce of less than 250 employees.

Изменение 13
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15)  Настоящият регламент трябва да 
замени Директива 67/548/ЕИО на 
Съвета от 27 юни 1967 г. за 
сближаването на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни 
вещества, както и
Директива 1999/45/ЕО на Европейския 

(15)  Настоящият регламент трябва да 
замени Директива 67/548/ЕИО на 
Съвета от 27 юни 1967 г. за 
сближаването на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби относно класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни 
вещества, както и 
Директива 1999/45/ЕО на Европейския 
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парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. 
за сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки 
относно класифицирането, опаковането 
и етикетирането на опасни препарати. 
Той следва да поддържа като цяло 
настоящото ниво на защита на 
човешкото здраве и на околната среда, 
предоставено от тези директиви. Поради 
това някои класове на опасност, които 
са обхванати от тези директиви, но все 
още не са включени в GHS, следва да се 
поддържат в настоящия регламент.
Необходимо е в настоящия регламент да 
се поддържа и понятието за „опасен“, 
така както е дефинирано в тези 
директиви, което не включва тези 
класове на опасност, които са част от 
GHS, но не са обхванати от 
Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, с 
цел минимизиране на ефекта върху 
други актове от законодателството на 
Общността, в които това понятие се 
посочва.

парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. 
за сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки 
относно класифицирането, опаковането 
и етикетирането на опасни препарати.
Той следва да поддържа като цяло 
настоящото ниво на защита на 
човешкото здраве и на околната среда, 
предоставено от тези директиви. Поради 
това някои класове на опасност, които 
са обхванати от тези директиви, но все 
още не са включени в GHS, например 
тези, свързани с разрушаването на 
озоновия слой, следва да се поддържат 
в настоящия регламент. Необходимо е 
в настоящия регламент да се поддържа и 
понятието за „опасен“, така както е 
дефинирано в тези директиви, което не 
включва тези класове на опасност, 
които са част от GHS, но не са 
обхванати от Директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО, с цел минимизиране на 
ефекта върху други актове от 
законодателството на Общността, в 
които това понятие се посочва.

Or. el

Обосновка

It must be pointed out that Community legislation covers the gap in the GHS system with 
regard to the erosion of the ozone layer, a major world environmental problem.

Изменение 14
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19)  За осигуряване на информация 
относно опасните вещества, когато 
същите са включени в смеси, смесите 

(19)  За осигуряване на информация 
относно опасните вещества и за 
предпазване от тях, когато същите са 
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също трябва да бъдат етикетирани, 
където е уместно, в случай че съдържат 
поне едно вещество, което е 
класифицирано като опасно, дори и ако 
самите смеси не са класифицирани като 
опасни.

включени в смеси, смесите също трябва 
да бъдат етикетирани, където е уместно, 
в случай че съдържат поне едно 
вещество, което е класифицирано като 
опасно, дори и ако самите смеси не са 
класифицирани като опасни.

Or. el

Обосновка

 Classification, labelling and packaging is not done for information purposes alone but for 
consumer health and environmental protection purposes.  

Изменение 15
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32)  За да се гарантира адекватното 
класифициране на смесите, при 
класифицирането на смеси следва да 
се вземе под внимание наличната 
информация относно синергичните и 
антагонистични ефекти.

(32)  За да се гарантира адекватното 
класифициране на смесите, 
(заличаване) следва да се вземе под 
внимание наличната информация 
относно синергичните и антагонистични 
ефекти на техните съставки.

Or. el

Обосновка

Better wording taken from justification.
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Изменение 16
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Ресурсите на органите следва да 
бъдат насочени към веществата, които 
са обект на най-голяма загриженост.
Следователно трябва да се предвидят 
разпоредби, позволяващи на 
компетентните органи или на 
доставчиците да внасят предложения в 
Агенцията за хармонизирано 
класифициране на вещества, 
класифицирани за канцерогенност, 
мутагенност спрямо зародишните 
клетки или за репродуктивна 
токсичност категории 1A или 1Б, за 
респираторна сенсибилизация или по 
отношение на други влияния в 
зависимост от конкретния случай.
Агенцията следва да представи своето 
становище относно предложението, а 
заинтересованите страни следва да имат 
възможността да направят бележки. 
Решение относно окончателната 
класификация следва да вземе 
Комисията. 

(44) Ресурсите на органите следва да 
бъдат насочени към веществата, които 
са обект на най-голяма загриженост по 
отношение на здравето и околната 
среда. Следователно трябва да се 
предвидят разпоредби, позволяващи на 
компетентните органи или на 
доставчиците да внасят предложения в 
Агенцията за хармонизирано 
класифициране на вещества, 
класифицирани за канцерогенност, 
мутагенност спрямо зародишните 
клетки или за репродуктивна 
токсичност категории 1A или 1Б, за 
респираторна сенсибилизация или по 
отношение на други влияния в 
зависимост от конкретния случай.
Агенцията следва да представи своето 
становище относно предложението, а 
заинтересованите страни следва да имат 
възможността да направят бележки. 
Решение относно окончателната 
класификация следва да вземе 
Комисията. 

Or. el

Изменение 17
Edit Herczog с подкрепата на работната група от PSE

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 52a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52а) В интерес на предоставянето на 
подходяща информация за 
потребителите, избягването на 
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непропорционални мерки като 
използване на опаковки, недостъпни 
за деца, което може да възникне 
вследствие на класифициране на 
вещества и смеси в ненужно висока 
категория и в интерес на избягването 
на дублиране на 
изпитвания,държавите-членки следва 
да въведат процедура, която помага 
на всички доставчици, особено на 
малките и средни предприятия 
(МСП) в определени специфични групи 
според продуктовия сектор, да 
определят подходящата 
класификация, етикетиране и 
опаковка за такива вещества и смеси.

Or. en

Обосновка

Where the manufacturer only has the information provided by the supplier(s) of the 
substances used in the product (mixture), he will rely on the establishment of the classification 
of the mixture from an evaluation of information by the procedure given in Article 9 
paragraph 4. This may under or (particularly) over estimate the hazardous properties of the 
mixture.  The availability and recognition of a procedure whereby expertise, additional 
information and data can be made available to evaluate a mixture will ensure a more 
accurate classification and be of particular value to SME’s.

Изменение 18
Edit Herczog с подкрепата на работната група от PSE

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 9 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато за специфична група 
продукти е създаден център за 
опасност и класифициране, който 
обединява експертен опит при 
оценяването на информация, на данни 
от изпитвания, на заключения въз 
основа на аргументираността на 
данните и на свързващи принципи по 
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отношение на веществата и смесите 
в тази продуктова група, всеки 
доставчик на такива вещества и 
смеси може да разчита на оценка, 
предоставена от този център, с цел 
определяне на опасностите, свързани 
с веществото или сместа.

Or. en

Обосновка

Where the manufacturer only has the information provided by the supplier(s) of the 
substances used in the product (mixture), he will rely on the establishment of the classification 
of the mixture from an evaluation of information by the procedure given in Article 9 
paragraph 4. This may under or (particularly) over estimate the hazardous properties of the 
mixture. The availability and recognition of a procedure whereby expertise, additional 
information and data can be made available to evaluate a mixture will ensure a more 
accurate classification and be of particular value to SME’s.

Изменение 19
Dragoş Florin David

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 17 – параграф 1 – уводна част 

Text proposed by the Commission Amendment

1. Всяко вещество или смес, 
класифицирано като опасно, носи 
етикет, включващ следните елементи:

1. Всяко вещество или смес, 
класифицирано като опасно, носи на 
опаковката етикет, включващ следните 
елементи:

Or. ro

Обосновка

Labelling can only be done on the packaging.  Indication on the packaging of the neutralising 
substance to be used is an emergency safety measure, as is the indication of the emergency 
number (112).
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Изменение 20
Dragoş Florin David

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 17 – параграф 1 – буква за) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(за) при необходимост, да се посочват 
неутрализиращите вещества, които 
следва да бъдат използвани в случай 
на инцидент; 

Or. ro

Обосновка

Labelling can only be done on the packaging.  Indication on the packaging of the neutralising 
substance to be used is an emergency safety measure, as is the indication of the emergency 
number (112).

Изменение 21
Dragoş Florin David

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 17 – параграф 1 – буква зб) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(зб) номерът за спешни повиквания  в 
случай на инцидент (112).

Or. ro

Обосновка

Labelling can only be done on the packaging.  Indication on the packaging of the substance to 
be neutralised is an emergency safety measure, as is the indication of the emergency number 
(112).
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Изменение 22
Edit Herczog

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31 – параграф 1 – буква к) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) хронично опасни за водната среда 
категория 1, 2, 3 и 4.

к) хронично опасни за водната среда 
категория 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Chronically Aquatic Hazardous categories 3 and 4 are not associated with a hazard 
pictogram; if the hazard statement is omitted from the package then users would not be aware 
of this particular hazard.  This proposed amendment reflects current practice in the DPD for 
mixtures classified as R10 or R52/53 i.e. classifications not associated with a hazard symbol. 
Associated with the amendment on Article 31, paragraph 1 a (new).

Изменение 23
Edit Herczog

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За опаковки, съдържащи 125 ml 
или по-малко, изреченията за 
безопасност може да не се 
обозначават на етикета, ако 
веществото или сместа са 
класифицирани като хронично опасни 
за водната среда категория 3 или 4.

Or. en

Обосновка

Associated with the amendment on article 31, paragraph 1, point k). Chronically Aquatic 
Hazardous categories 3 and 4 are not associated with a hazard pictogram; if the hazard 
statement is omitted from the package then users would not be aware of this particular 
hazard. This proposed amendment reflects current practice in the DPD for mixtures classified 
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as R10 or R52/53 i.e. classifications not associated with a hazard symbol.

Изменение 24
Edit Herczog

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Опаковки за еднократно 
приложение, еднократно ползване, 
единична порция, или единична доза, 
които се съхраняват в опаковка, 
етикетирана в съответствие с 
настоящия регламент, и които се 
отварят единствено за единична 
употреба съгласно указанията за 
ползване, приложени в опаковката, се 
освобождават от задължението да 
носят етикет.

Or. en

Обосновка

Clarifies the situation regarding mixtures supplied in unit dose format where the product (e.g. 
tablet) is intended a) for a single use only and b) shall be removed from the outer pack 
directly before use and c) all instructions (and further labelling) is on the outer pack.

Изменение 25
Edit Herczog

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 36 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, когато се използва и 
външна, и вътрешна опаковка и върху 
външната опаковка не е поставена 
пиктограма в съответствие с правилата 
за транспортиране на опасни товари, 
предвидени в Регламент (ЕИО) 

1. В случаите, когато се използват и 
външна, и вътрешна опаковка и 
външната опаковка е етикетирана в 
съответствие с правилата за 
транспортиране на опасни товари, 
предвидени в Регламент (ЕИО) 
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№ 3922/91, Директива 94/55/ЕО, 
Директива 96/49/ЕО или 
Директива 2002/59/ЕО, и външната, и
вътрешната опаковка се етикетират в 
съответствие с настоящия регламент.

№ 3922/91, Директива 94/55/ЕО, 
Директива 96/49/ЕО или 
Директива 2002/59/ЕО, вътрешната
опаковка се етикетира в съответствие 
с настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

In line with DPD Article 11.6(a).

Изменение 26
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 48 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Рекламата на вещество и/или смес 
трябва да се стреми да дава точна и 
безпристрастна информация и да не 
заблуждава крайните потребители.

Or. el

Обосновка

As a matter of principle, it is necessary to define the purpose of advertising substances and 
mixtures.
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