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Muudatusettepanek 12
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) See on ettevõtjatele seda kasulikum, 
mida rohkem maailma riike GHS 
kriteeriumid oma õigusaktidesse üle võtab. 
Ühendus peaks olema selle protsessi 
esirinnas, et ergutada ka teisi riike eeskuju 
võtma ja looma ühenduses tööstusele 
konkurentsieelist.

(7) See on ettevõtjatele seda kasulikum, 
mida rohkem maailma riike GHS 
kriteeriumid oma õigusaktidesse üle võtab.
Ühendus peaks olema selle protsessi 
esirinnas, et ergutada ka teisi riike eeskuju 
võtma ja looma ühenduses tööstusele, eriti 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, konkurentsieelist.

Or. el

Selgitus

Komisjon sai 21. augustist kuni 21. oktoobrini 2006. aastal toimuva Interneti-konsultatsiooni 
jooksul 370 vastust ettevõtetelt, millest 45 % omas tööjõudu alla 250 töötaja.

Muudatusettepanek 13
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määrusega tuleb asendada 
nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 
67/548/EMÜ ohtlike ainete 
klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta, samuti 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 
1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike 
preparaatide klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta. See peaks säilitama 
inimeste tervise ja keskkonna praeguse 

(15) Käesoleva määrusega tuleb asendada 
nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 
67/548/EMÜ ohtlike ainete 
klassifitseerimist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta, samuti 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 
1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike 
preparaatide klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta. See peaks säilitama 
inimeste tervise ja keskkonna praeguse 
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üldise kaitstuse taseme, mis on nende 
direktiividega ette nähtud. Seepärast tuleks 
käesolevas määruses säilitada teatavad 
ohuklassid, mida nimetatud direktiivid 
hõlmavad, kuid mis ei ole GHSi veel 
lisatud. Ka on vajalik käesolevas määruses 
säilitada nimetatud direktiivides 
määratletud kujul mõiste „ohtlik”, mis ei 
hõlma neid ohuklasse, mis kuuluvad GHSi, 
kuid mida ei hõlma direktiivid 
67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ, et 
minimeerida muude kõnelusele mõistele 
viitavate ühenduse õigustiku osade mõju.

üldise kaitstuse taseme, mis on nende 
direktiividega ette nähtud. Seepärast tuleks 
käesolevas määruses säilitada teatavad 
ohuklassid, mida nimetatud direktiivid 
hõlmavad, kuid mis ei ole GHSi veel 
lisatud, näiteks need, mis seonduvad 
osoonikihi hävitamisega. Ka on vajalik 
käesolevas määruses säilitada nimetatud 
direktiivides määratletud kujul mõiste 
„ohtlik”, mis ei hõlma neid ohuklasse, mis 
kuuluvad GHSi, kuid mida ei hõlma 
direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ, et 
minimeerida muude kõnelusele mõistele 
viitavate ühenduse õigustiku osade mõju.

Or. el

Selgitus

Tuleb märkida, et ühenduse õigusaktid katavad GHSi süsteemis oleva lünga osoonikihi kao 
osas, mis on suur ülemaailmne keskkonnaprobleem.

Muudatusettepanek 14
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Teabe tagamiseks segudes sisalduvate 
ohtlike ainete kohta tuleb märgistada 
vajaduse korral ka segud, kui need 
sisaldavad vähemalt üht ohtlikuks 
klassifitseeritud ainet, isegi kui segusid 
ennast ohtlikeks ei klassifitseerita.

(19) Teabe tagamiseks segudes sisalduvate 
ohtlike ainete kohta ja kaitseks nende eest
tuleb märgistada vajaduse korral ka segud, 
kui need sisaldavad vähemalt üht ohtlikuks 
klassifitseeritud ainet, isegi kui segusid 
ennast ohtlikeks ei klassifitseerita.

Or. el

Selgitus

Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ei kanna ainult teavitamise eesmärki, vaid 
peab silmas ka tarbija tervise ja keskkonnakaitsega seonduvaid eesmärke. 
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Muudatusettepanek 15
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Segude küllaldase klassifikatsiooni 
tagamiseks tuleb segude klassifitseerimisel
arvesse võtta olemasolevat teavet nende
sünergiliste ja antagonistlike mõjude kohta.

(32) Segude küllaldase klassifikatsiooni 
tagamiseks tuleb arvesse võtta 
olemasolevat teavet (segude koostisainete)
sünergiliste ja antagonistlike mõjude kohta.

Or. el

Selgitus

Selgitusest võetud parem sõnastus.

Muudatusettepanek 16
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Ametiasutused peaksid oma 
tegevuses keskenduma kõige 
probleemsematele ainetele. Pädevatel 
asutustel ja tarnijatel tuleb võimaldada 
esitada ametile ettepanekuid ühtse 
klassifitseerimise kohta ainete puhul, mis 
on klassifitseeritud kantserogeenseks, 
sugurakkudele mutageenseks või 
reproduktiivtoksiliseks aineks kategoorias 
1A või 1B või hingamisteid ärritavaks 
aineks, üksikjuhtudel ka muude mõjude 
korral. Amet peaks esitama oma arvamuse 
ettepaneku kohta ning huvitatud isikutel 
peaks olema võimalus märkusi esitada. 
Komisjon teeb otsuse lõpliku 
klassifitseerimise kohta.

(44) Ametiasutused peaksid oma 
tegevuses keskenduma tervishoiu ja 
keskkonna seisukohalt kõige 
probleemsematele ainetele. Pädevatel 
asutustel ja tarnijatel tuleb võimaldada 
esitada ametile ettepanekuid ühtse 
klassifitseerimise kohta ainete puhul, mis 
on klassifitseeritud kantserogeenseks, 
sugurakkudele mutageenseks või 
reproduktiivtoksiliseks aineks kategoorias 
1A või 1B või hingamisteid ärritavaks 
aineks, üksikjuhtudel ka muude mõjude 
korral. Amet peaks esitama oma arvamuse 
ettepaneku kohta ning huvitatud isikutel 
peaks olema võimalus märkusi esitada.
Komisjon teeb otsuse lõpliku 
klassifitseerimise kohta.

Or. el
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Muudatusettepanek 17
Edit Herczog fraktsiooni PSE töörühma toetusel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 a) Tarbijate asjakohaseks 
teavitamiseks, ainete ja segude liigsest 
klassifitseerimisest tulenevate 
ebaproportsionaalsete meetmete, näiteks 
lapsekindel pakendamine, vältimiseks 
ning katsete dubleerimise ärahoidmiseks 
peaksid liikmesriigid kehtestama 
menetluse kõigi tarnijate, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) 
abistamiseks, et teatavate konkreetsete 
tooterühmade osas kindlaks määrata 
selliste ainete ja segude asjakohane 
klassifikatsioon, märgistus ja 
pakendamine.

Or. en

Selgitus

Kui tootjal on tootes (segus) kasutatud ainete kohta ainult tarnija(te)lt saadud teave, siis 
tugineb ta segu klassifitseerimisel artikli 9 lõikes 4 sätestatud teabe hindamise menetlusele. 
Sellega võidakse segu ohtlikke omadusi ala- või (eriti) ülehinnata. Sellise menetluse 
olemasolu ja tunnustamine, millega segu hindamiseks on võimalik teha kättesaadavaks 
ekspertteadmised, lisateave ja andmed, tagab täpsema klassifikatsiooni ja võib olla eriti 
väärtuslik VKEde jaoks.

Muudatusettepanek 18
Edit Herczog fraktsiooni PSE töörühma toetusel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 9 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui konkreetse tooterühma jaoks on 
loodud ohu hindamise ja 
klassifitseerimise keskus, mis viib kokku 
ekspertteadmised teabe hindamise kohta, 
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katseandmed, tõendusmaterjali tähtsuse 
hinnangud ja seostamispõhimõtted 
kõnealuse tooterühma ainete ja segude 
kohta, siis võib selliste ainete ja segude 
tarnija kõnealuse aine või seguga 
seonduvate ohtude hindamisel tugineda 
kõnealuse keskuse hinnangule.

Or. en

Selgitus

Kui tootjal on tootes (segus) kasutatud ainete kohta ainult tarnija(te)lt saadud teave, siis 
tugineb ta segu klassifitseerimisel artikli 9 lõikes 4 sätestatud teabe hindamise menetlusele. 
Sellega võidakse segu ohtlikke omadusi ala- või (eriti) ülehinnata. Sellise menetluse 
olemasolu ja tunnustamine, millega segu hindamiseks on võimalik teha kättesaadavaks 
ekspertteadmised, lisateave ja andmed, tagab täpsema klassifikatsiooni ja võib olla eriti 
väärtuslik VKEde jaoks.

Muudatusettepanek 19
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 17 lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ohtlikuks klassifitseeritud aine või 
segu etiketil on järgmised elemendid:

1. Ohtlikuks klassifitseeritud aine või 
segu pakendi etiketil on järgmised 
elemendid:

Or. ro

Selgitus

Etikett saab olla ainult pakendil. Kasutatava neutraliseeriva aine osutamine pakendil on 
ohutusmeede hädaolukorra puhuks, nii nagu ka hädaabinumbri (112) märkimine.
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Muudatusettepanek 20
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 17 lõike 1 punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) vajaduse korral neutraliseeriv aine, 
mida tuleb õnnetuse korral kasutada;

Or. ro

Selgitus

Etikett saab olla ainult pakendil. Kasutatava neutraliseeriva aine osutamine pakendil on 
ohutusmeede hädaolukorra puhuks, nii nagu ka hädaabinumbri (112) märkimine.

Muudatusettepanek 21
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 17 lõike 1 punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h b) hädaabi number, kuhu helistada 
õnnetuse korral (112).

Or. ro

Selgitus

Etikett saab olla ainult pakendil. Kahjutuks tehtava aine osutamine pakendil on ohutusmeede 
hädaolukorra puhuks, nii nagu ka hädaabinumbri (112) märkimine.
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Muudatusettepanek 22
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) 1., 2., 3. ja 4. kategooria veekeskkonnale 
pikaajaliselt ohtliku toimega aineks.

k) 1. ja 2. kategooria veekeskkonnale 
pikaajaliselt ohtliku toimega aineks.

Or. en

Selgitus

Veekeskkonnale pikaajaliselt ohtliku toime 3. ja 4. kategooriale pole kinnitatud 
ohupiktogrammi; kui pakendil puuduks ohulause, siis ei saaks kasutajad sellest konkreetsest 
ohust teada. Muudatusettepanek kajastab praegust ohtlike valmististe direktiivi kohast tava 
ohulausete R10 või R52/53 klassifikatsiooniga segude puhul, s.o nende klassifikatsioonide 
puhul, millel puudub kinnitatud ohusümbol. Seotud artikli 31 lõike 1 a (uus) 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 23
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vähem kui 125 ml mahutaval 
pakendil ei pea olema hoiatuslauseid 
juhul, kui aine või segu on 
klassifitseeritud 3. või 4. kategooria 
veekeskkonnale pikaajaliselt ohtliku 
toimega aineks.

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 31 lõike 1 punkti k muudatusettepanekuga. Veekeskkonnale pikaajaliselt ohtliku 
toime 3. ja 4. kategooriale pole kinnitatud ohupiktogrammi; kui pakendil puuduks ohulause, 
siis ei saaks kasutajad sellest konkreetsest ohust teada. Muudatusettepanek kajastab praegust 
ohtlike valmististe direktiivi kohast tava ohulausete R10 või R52/53 klassifikatsiooniga segude 
puhul, s.o nende klassifikatsioonide puhul, millel puudub kinnitatud ohusümbol.
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Muudatusettepanek 24
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 31 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Etiketi kasutamise kohustusest 
vabastatakse üheks kasutuskorraks 
mõeldud koguse, ühe portsjoni või ühe 
annuse pakendid, mis on märgistatud 
vastavalt käesolevale määrusele ja mis 
avatakse vastavalt pakendiga kaasas 
olevale kasutamisjuhendile ainult
ühekordseks kasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse olukorda seoses segudega, mida tarnitakse ühekordsete annustena, kus toode 
(näiteks tablett) on mõeldud a) ainult ühekordseks kasutamiseks ja b) eemaldatakse 
välispakendist vahetult enne kasutamist ja c) kõik juhendid (ja muu märgistus) on 
välispakendil.

Muudatusettepanek 25
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 36 lõike 1 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kasutatakse nii välis- ka 
sisepakendit ja välispakendil ei ole
määruses (EMÜ) nr 3922/91, direktiivis 
94/55/EÜ, direktiivis 96/49/EÜ või 
direktiivis 2002/597EÜ sätestatud ohtlike 
kaupade veo eeskirjade kohaselt 
piktogrammi, tuleb märgistada nii välis-
kui ka sisepakend käesoleva määruse 
kohaselt.

1. Kui kasutatakse nii välis- kui ka 
sisepakendit ja välispakend on 
märgistatud määruses (EMÜ) nr 3922/91, 
direktiivis 94/55/EÜ, direktiivis 96/49/EÜ 
või direktiivis 2002/597EÜ sätestatud 
ohtlike kaupade veo eeskirjade kohaselt, 
tuleb sisepakend märgistada käesoleva 
määruse kohaselt.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas ohtlike valmististe direktiivi artikli 11 lõike 6 punktiga a.

Muudatusettepanek 26
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 48 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Aine ja/või segu reklaam peab 
taotlema täpse ja erapooletu teabe 
edastamist ning ei tohi lõpptarbijaid 
eksitada.

Or. el

Selgitus

Põhimõttelise küsimusena on vaja määratleda ainete ja segude reklaami eesmärk.
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