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Pozměňovací návrh 12
Anni Podimata

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Přínosy pro podniky vzrostou, jakmile 
kritéria GHS zavede do svých právních 
předpisů ve světě více zemí. Společenství 
by se mělo v tomto procesu angažovat na 
předním místě, povzbuzovat tak další země 
k následování a zajistit výrobnímu odvětví 
Společenství konkurenční výhodu.

(7) Přínosy pro podniky vzrostou, jakmile 
kritéria GHS zavede do svých právních 
předpisů ve světě více zemí. Společenství 
by se mělo v tomto procesu angažovat na 
předním místě, povzbuzovat tak další země 
k následování a zajistit výrobnímu odvětví 
Společenství, a především malým a 
středním podnikům, konkurenční výhodu.

Or. el

Odůvodnění

Do internetové konzultace Komise konané dne 21. října 2006 přišlo 370 příspěvků z podniků, 
z nichž 45 % má méně než 250 zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 13
Anni Podimata

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by mělo nahradit 
směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 
27. června 1967 o sbližování právních a 
správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 
31. května 1999 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných přípravků. Mělo
by zachovat celkovou stávající úroveň 

(15) Toto nařízení by mělo nahradit 
směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 
27. června 1967 o sbližování právních a 
správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 
31. května 1999 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných přípravků. Mělo 
by zachovat celkovou stávající úroveň 
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ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí, kterou zajišťují uvedené 
směrnice. Proto by v tomto nařízení měly 
být zahrnuty některé třídy nebezpečnosti, 
na něž se vztahují uvedené směrnice, avšak 
které dosud nejsou uvedeny v GHS. 
Rovněž je nutné v tomto nařízení zachovat 
pojem „nebezpečný“ podle definice 
v uvedených směrnicích, který nezahrnuje 
třídy nebezpečnosti, jež jsou součástí GHS, 
avšak na něž se nevztahují směrnice 
67/548/EHS a 1999/45/ES, aby se na 
nejnižší možnou míru omezily účinky na 
jiné právní předpisy Společenství, které se 
na uvedený pojem odkazují.

ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí, kterou zajišťují uvedené 
směrnice. Proto by v tomto nařízení měly 
být zahrnuty některé třídy nebezpečnosti, 
na něž se vztahují uvedené směrnice, avšak 
které dosud nejsou uvedeny v GHS, 
například ty, jež se týkají ničení ozónové 
vrstvy. Rovněž je nutné v tomto nařízení 
zachovat pojem „nebezpečný“ podle 
definice v uvedených směrnicích, který 
nezahrnuje třídy nebezpečnosti, jež jsou 
součástí GHS, avšak na něž se nevztahují 
směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES, aby 
se na nejnižší možnou míru omezily účinky 
na jiné právní předpisy Společenství, které 
se na uvedený pojem odkazují.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba poukázat na to, že se právní předpisy Společenství vztahují na mezeru v systému 
GHS, co se týče narušení ozónové vrstvy, což je závažný celosvětový ekologický problém.

Pozměňovací návrh 14
Anni Podimata

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V zájmu zajištění informovanosti o 
nebezpečných látkách, které jsou obsaženy 
ve směsích, by směsi měly být rovněž 
podle potřeby označeny, pokud obsahují 
nejméně jednu látku klasifikovanou jako 
nebezpečnou, a to i přesto, že samotná 
směs jako nebezpečná klasifikována není.

(19) V zájmu zajištění informovanosti o 
nebezpečných látkách, které jsou obsaženy 
ve směsích, a ochrany před nimi by směsi 
měly být rovněž podle potřeby označeny, 
pokud obsahují nejméně jednu látku 
klasifikovanou jako nebezpečnou, a to i 
přesto, že samotná směs jako nebezpečná 
klasifikována není.

Or. el



AM\708163CS.doc 5/11 PE402.576v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

 Klasifikace, označování a balení neprobíhá pouze pro informační účely, nýbrž i za účelem 
ochrany zdraví spotřebitelů a životního prostředí.  

Pozměňovací návrh 15
Anni Podimata

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) K zajištění odpovídající klasifikace 
směsí by měly být při klasifikaci směsí
zohledněny dostupné informace o 
synergických a antagonistických účincích.

(32) K zajištění odpovídající klasifikace 
směsí by měly být zohledněny dostupné 
informace o synergických a 
antagonistických účincích (jejich složek).

Or. el

Odůvodnění

Výstižnější formulace převzatá z odůvodnění.

Pozměňovací návrh 16
Anni Podimata

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) (44) Příslušné orgány by měly 
zaměřit své zdroje na látky, které vzbuzují 
největší obavy. Měla by být tedy stanovena 
opatření, aby příslušné orgány nebo 
dodavatelé mohli agentuře předkládat 
návrhy harmonizované klasifikace látek, 
které jsou klasifikovány kvůli 
karcinogenitě, mutagenitě v zárodečných 
buňkách nebo toxicitě pro reprodukci 
kategorie 1A nebo 1B, kvůli senzibilizaci 
dýchacích orgánů nebo kvůli jiným 
účinkům podle daného případu. Agentura 

(44) Příslušné orgány by měly zaměřit 
své zdroje na látky, které vzbuzují největší 
obavy, a to s ohledem na zdraví a životní 
prostředí. Měla by být tedy stanovena 
opatření, aby příslušné orgány nebo 
dodavatelé mohli agentuře předkládat 
návrhy harmonizované klasifikace látek, 
které jsou klasifikovány kvůli 
karcinogenitě, mutagenitě v zárodečných 
buňkách nebo toxicitě pro reprodukci 
kategorie 1A nebo 1B, kvůli senzibilizaci 
dýchacích orgánů nebo kvůli jiným 
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by měla k návrhu vyjádřit své stanovisko a 
zúčastněné strany by měly mít příležitost 
uvést připomínky. O klasifikaci by měla 
s konečnou platností rozhodnout Komise.

účinkům podle daného případu. Agentura 
by měla k návrhu vyjádřit své stanovisko a 
zúčastněné strany by měly mít příležitost 
uvést připomínky. O klasifikaci by měla 
s konečnou platností rozhodnout Komise.

Or. el

Pozměňovací návrh 17
Edit Herczog s podporou pracovní skupiny PSE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52a) V zájmu poskytnutí odpovídajících 
informací týkajících se zabránění 
nepřiměřeným opatřením, jako jsou 
například obaly odolné proti otevření 
dětmi, které se mohou objevit jako 
důsledek příliš přísné klasifikace látek a 
směsí, a týkajících se zabránění duplicitě 
zkoušek spotřebitelům by měly členské 
státy zavést postup, jenž pomůže všem 
dodavatelům, a zejména malým a 
středním podnikům, v rámci určitých 
konkrétních skupin produktů, určit pro 
tyto látky a směsi vhodnou klasifikaci, 
označení a obal.

Or. en

Odůvodnění

V případech, kdy informace poskytované dodavatelem/dodavateli látky použité ve výrobku 
(směsi) má pouze výrobce, bude spoléhat na vytvoření klasifikace směsi na základě hodnocení 
informací podle postupu stanoveného v čl. 9 odst. 4. To může vést k podhodnocení nebo (a to 
především) nadhodnocení nebezpečných vlastností směsi. Dostupnost a uznávání postupu, 
jehož pomocí mohou být odborný posudek, dodatečné informace a údaje poskytnuty pro 
hodnocení směsi, zajistí přesnější klasifikaci a pro malé a střední podniky budou obzvláště 
cenné.
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Pozměňovací návrh 18
Edit Herczog s podporou pracovní skupiny PSE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případech, kdy bylo pro konkrétní 
skupinu výrobků vytvořeno středisko pro 
posouzení nebezpečnosti a klasifikaci, 
které shromažďuje odborné posudky 
v rámci hodnocení informací, údaje ze 
zkoušek, rozhodnutí na základě 
průkaznosti důkazů a principy 
extrapolace, může dodavatel dotčených 
látek nebo směsí spoléhat na hodnocení, 
jež poskytne toto středisko pro účely 
zjištění nebezpečí spojeného s látkou nebo 
směsí.

Or. en

Odůvodnění

V případech, kdy informace poskytované dodavatelem/dodavateli látky použité ve výrobku 
(směsi) má pouze výrobce, bude spoléhat na vytvoření klasifikace směsi na základě hodnocení 
informací podle postupu stanoveného v čl. 9 odst. 4. To může vést k podhodnocení nebo (a to 
především) nadhodnocení nebezpečných vlastností směsi. Dostupnost a uznávání postupu, 
jehož pomocí mohou být odborný posudek, dodatečné informace a údaje poskytnuty pro 
hodnocení směsi, zajistí přesnější klasifikaci a pro malé a střední podniky budou obzvláště 
cenné.

Pozměňovací návrh 19
Dragoş Florin David

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Látka nebo směs klasifikovaná jako 
nebezpečná je označena štítkem, který 
obsahuje tyto prvky:

1. Látka nebo směs klasifikovaná jako 
nebezpečná je označena štítkem na obalu, 
který obsahuje tyto prvky:
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Or. ro

Odůvodnění

Označení může být provedeno pouze na obalu. To jaké balení neutralizační láteky má být 
použito, je bezpečnostním opatřením, stejně jako uvedení čísla tísňového volání (112).

Pozměňovací návrh 20
Dragoş Florin David

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) podle potřeby označení látky, která 
má být neutralizována v případě nehody;

Or. ro

Odůvodnění

Označení může být provedeno pouze na obalu. To, jaké balení neutralizační látky má být 
použito, je bezpečnostním opatřením, stejně jako uvedení čísla tísňového volání (112).

Pozměňovací návrh 21
Dragoş Florin David

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 1 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(hb) číslo tísňového volání v případě 
nehody (112).

Or. ro

Odůvodnění

Označení může být provedeno pouze na obalu. Uvedení látky, která má být neutralizována, je 
bezpečnostním opatřením, stejně jako uvedení čísla tísňového volání (112).
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Pozměňovací návrh 22
Edit Herczog

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) látka chronicky nebezpečná pro vodní 
prostředí kategorie 1, 2, 3 a 4.

k) látka chronicky nebezpečná pro vodní 
prostředí kategorie 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Kategoriím 3 a 4 látek chronicky nebezpečných pro vodní prostředí nenáleží piktogram 
označující nebezpečnost; pokud bude údaj o nebezpečnosti na obalu vynechán, pak 
spotřebitelé nebudou moci být informováni o tomto konkrétním nebezpečí. Tento pozměňovací 
návrh odráží stávající praxi ve směrnici o nebezpečných přípravcích u směsí klasifikovaných 
jako R10 nebo R52/53, tj. klasifikace, jíž nenáleží symbol nebezpečnosti. Souvisí 
s pozměňovacím návrhem k čl. 31 odst. 1a (novému).

Pozměňovací návrh 23
Edit Herczog

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro balení obsahující 125 ml nebo 
méně není třeba na štítku uvádět pokyny 
pro bezpečné zacházení, pokud je směs 
nebo látka klasifikována jako látka 
chronicky nebezpečná pro vodní prostředí 
kategorie 3 nebo 4.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 31 odst. 1 písm. k). Kategoriím 3 a 4 látek chronicky 
nebezpečných pro vodní prostředí nenáleží piktogram označující nebezpečnost; pokud bude 



PE402.576v01-00 10/11 AM\708163CS.doc
Externí překlad

CS

údaj o nebezpečnosti na obalu vynechán, pak spotřebitelé nebudou moci být informováni 
o tomto konkrétním nebezpečí. Tento pozměňovací návrh odráží stávající praxi ve směrnici o 
nebezpečných přípravcích u směsí klasifikovaných jako R10 nebo R52/53, tj. klasifikace, jíž 
nenáleží symbol nebezpečnosti.

Pozměňovací návrh 24
Edit Herczog

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Označování se nevyžaduje u balení 
pro jedno použití či jednu aplikaci nebo u 
balení obsahujících jednu porci či dávku, 
která jsou uložena v obalu označeném 
v souladu s tímto nařízením, jenž se 
odstraní pouze za účelem použití podle 
návodu k použití, který je v balení 
přiložen.

Or. en

Odůvodnění

Zpřehledňuje situaci týkající se směsí dodávaných ve formě dávek, kdy je výrobek (např. 
tableta) a) určen pouze pro jednotlivé použití, b) vyňat z vnějšího balení těsně před použitím 
a c) všechny pokyny (a další označení) jsou na vnějším balení.

Pozměňovací návrh 25
Edit Herczog

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je použit vnější i vnitřní obal a na 
vnějším obalu není uveden piktogram
v souladu s pravidly pro přepravu 
nebezpečných věcí podle nařízení (EHS) 
č. 3922/91, směrnice 94/55/ES, směrnice 
96/49/ES nebo směrnice 2002/59/ES, musí 

1. Pokud je použit vnější i vnitřní obal a 
vnější obal je označen v souladu s pravidly 
pro přepravu nebezpečných věcí podle 
nařízení (EHS) č. 3922/91, směrnice 
94/55/ES, směrnice 96/49/ES nebo 
směrnice 2002/59/ES, musí být v souladu 
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být v souladu s tímto nařízením označen 
vnější i vnitřní obal.

s tímto nařízením označen (vypouští se)
vnitřní obal.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s čl. 11 odst. 6 písm. a) směrnice o nebezpečných přípravcích.

Pozměňovací návrh 26
Anni Podimata

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 48 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Reklama na látku a/nebo směs musí 
usilovat o poskytování přesných a 
objektivních informací, nikoliv o klamání 
konečného spotřebitele.

Or. el

Odůvodnění

Je zásadně nezbytné definovat účel reklamy na látky a směsi.


	708163cs.doc

