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Módosítás 12
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(7) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7)  A vállalkozásokat érintő előnyök 
növekedni fognak, mivel egyre több ország 
fogadja el jogszabályaiban a GHS-
kritériumokat. A Közösségnek e folyamat 
élére kell állnia hogy a többi országot is 
erre ösztönözze, továbbá hogy 
versenyelőnyt teremtsen a Közösség ipara 
számára.

(7)  A vállalkozásokat érintő előnyök 
növekedni fognak, mivel egyre több ország 
fogadja el jogszabályaiban a GHS-
kritériumokat. A Közösségnek e folyamat 
élére kell állnia hogy a többi országot is 
erre ösztönözze, továbbá hogy 
versenyelőnyt teremtsen a Közösség ipara
és különösen a kis és középvállalkozások 
számára.

Or. el

Indokolás

A Bizottság szervezésében 2006. augusztus 21. és október 21. között tartott on-line 
konzultáció során 370 válasz érkezett vállalkozásoktól, és ezek 45%-a 250 alkalmazottnál 
kevesebbet foglalkoztat.

Módosítás 13
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(15) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15)  E rendelet a veszélyes anyagok 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK irányelv, valamint a veszélyes 
készítmények osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

(15)  E rendelet a veszélyes anyagok 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK irányelv, valamint a veszélyes 
készítmények osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
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szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
helyébe lép. Fenn kell tartania az emberi 
egészség és a környezet általános 
védelmének az említett irányelvek által 
biztosított jelenlegi szintjét. Ezért egyes 
veszélyességi osztályokat, amelyeket az 
említett irányelvek tartalmaznak, de a 
GHS-ben még nem szerepelnek, 
tartalmaznia kell e rendeletnek. E 
rendeletnek továbbá meg kell tartania az 
említett irányelvekben meghatározott 
„veszélyes” fogalmát is, amely nem 
tartalmazza azokat a veszélyességi 
osztályokat, melyek a GHS részét képezik, 
de a 67/548/EGK és az 1999/45/EK 
irányelvben nem szerepelnek, hogy az erre 
a fogalomra hivatkozó más közösségi 
jogszabályokra gyakorolt hatás a lehető 
legkisebb legyen.

szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
helyébe lép. Fenn kell tartania az emberi 
egészség és a környezet általános 
védelmének az említett irányelvek által 
biztosított jelenlegi szintjét. Ezért egyes 
veszélyességi osztályokat, amelyeket az 
említett irányelvek tartalmaznak, de a 
GHS-ben még nem szerepelnek, például az 
ózonréteget károsító anyagok kategóriáit, 
tartalmaznia kell e rendeletnek. E 
rendeletnek továbbá meg kell tartania az 
említett irányelvekben meghatározott 
„veszélyes” fogalmát is, amely nem 
tartalmazza azokat a veszélyességi 
osztályokat, melyek a GHS részét képezik, 
de a 67/548/EGK és az 1999/45/EK 
irányelvben nem szerepelnek, hogy az erre 
a fogalomra hivatkozó más közösségi 
jogszabályokra gyakorolt hatás a lehető 
legkisebb legyen.

Or. el

Indokolás

Rá kell mutatnunk arra, hogy a közösségi jogalkotás kiterjed a GHS rendszer által nem 
érintett területre, az ózonréteg komoly globális környezetvédelmi problémát jelentő 
eróziójához.

Módosítás 14
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(19) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19)  A keverékekben lévő veszélyes 
anyagokra vonatkozó tájékoztatás 
biztosítása érdekében adott esetben a 
keveréket is címkével kell ellátni, ha 
legalább egy veszélyesként besorolt 
anyagot tartalmaz, még abban az esetben 
is, ha maga a keverék nincs veszélyesként 

(19)  A keverékekben lévő veszélyes 
anyagokra vonatkozó tájékoztatás és a 
tőlük való védekezés biztosítása érdekében 
adott esetben a keveréket is címkével kell 
ellátni, ha legalább egy veszélyesként 
besorolt anyagot tartalmaz, még abban az 
esetben is, ha maga a keverék nincs 
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besorolva. veszélyesként besorolva.

Or. el

Indokolás

 Az osztályozás, címkézés és csomagolás nem pusztán tájékoztatási célokat szolgál, de a 
fogyasztói egészség és a környezet védelmét is.  

Módosítás 15
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(32) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32)  A keverékek megfelelő besorolásának 
biztosítása érdekében az egymást erősítő és 
egymást kioltó hatásokra vonatkozóan 
rendelkezésre álló információt figyelembe 
kell venni a keverékek osztályba 
sorolásakor.

(32)  A keverékek megfelelő besorolásának 
biztosítása érdekében az (alkotórészeik 
között érvényesülő) egymást erősítő és 
egymást kioltó hatásokra vonatkozóan 
rendelkezésre álló információt figyelembe 
kell venni (törlés).

Or. el

Indokolás

A jobb megfogalmazás az indoklás szövegéből átvéve.

Módosítás 16
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(44) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A hatóságok erőforrásait a
legveszélyesebb anyagokra kell 
összpontosítani. Biztosítani kell ezért, hogy 
az illetékes hatóságok vagy a szállítók 
javaslatot adhassanak be az Ügynökségnek 

(44) A hatóságok erőforrásait az 
egészség és a környezet szempontjából
legveszélyesebb anyagokra kell 
összpontosítani. Biztosítani kell ezért, hogy 
az illetékes hatóságok vagy a szállítók 
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az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, 
csírasejt-mutagén vagy reprodukciós 
toxicitású anyagok, továbbá a légúti 
allergén anyagok harmonizált besorolására, 
illetve eseti alapon más hatások miatt is. 
Az Ügynökségnek véleményt kell adnia a 
javaslatról, az érdekelt felek számára pedig 
lehetőséget kell biztosítani, hogy ahhoz 
megjegyzéseket fűzhessenek. A 
Bizottságnak ezt követően kell döntenie a 
végleges besorolásról.

javaslatot adhassanak be az Ügynökségnek 
az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, 
csírasejt-mutagén vagy reprodukciós 
toxicitású anyagok, továbbá a légúti 
allergén anyagok harmonizált besorolására, 
illetve eseti alapon más hatások miatt is.
Az Ügynökségnek véleményt kell adnia a 
javaslatról, az érdekelt felek számára pedig 
lehetőséget kell biztosítani, hogy ahhoz 
megjegyzéseket fűzhessenek. A 
Bizottságnak ezt követően kell döntenie a 
végleges besorolásról.

Or. el

Módosítás 17
Herczog Edit, a PSE munkacsoport támogatásával

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(52a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) Annak érdekében, hogy a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatást 
kapjanak, valamint hogy elkerülhetők 
legyenek az anyagoknak és keveréknek 
indokoltnál magasabb szintű besorolása 
miatti aránytalan intézkedések (mint 
például a gyermekbiztos csomagolás) és a 
többszöri tesztelés, bizonyos konkrét 
termékcsoportokat illetően a tagállamok 
eljárást vezetnek be valamennyi 
forgalmazó, különösen a KKV-k 
támogatására az ilyen anyagok és 
keverékek megfelelő osztályozásának, 
címkézésének és csomagolásának 
meghatározásában.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a gyártónak csak az adott termék (keverék) előállításához használt anyagokat 
szállító szolgáltató(k)tól kapott információ áll rendelkezésére, a 9. cikk (4) bekezdésében 
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meghatározott eljárás szerinti információértékelésre támaszkodik a keverék besorolásakor. Ez 
alulértékelheti, vagy (különösen) túlértékelheti a keverék veszélyes tulajdonságait.  Egy olyan 
eljárás megléte és elismerése, amely során egy keverék elemzéséhez szaktudás, 
többletinformáció és adat bocsátható rendelkezésre, pontosabb osztályozást tenne lehetővé, és 
különösen hasznos lenne a KKV-k számára.

Módosítás 18
Herczog Edit, a PSE munkacsoport támogatásával

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
9. cikk, (4a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Abban az esetben, ha bizonyos 
termékcsoportok esetében létrehoztak egy 
veszélyességi tényezőkkel foglalkozó és 
osztályozó központot, amely 
szakértelemmel összehangolja az adott 
termékcsoportba tartozó anyagokról és 
keverékekről szóló információ 
kiértékelését, a tesztadatokat, a 
bizonyítékok mérlegelése során született 
meghatározásokat és az interpolációs 
elveket, akkor az ilyen termékcsoportba 
tartozó anyagok és keverékek forgalmazói 
az említett központ által az illető anyag 
vagy keverék kockázatairól összeállított 
értékelést tekinthetik alapul.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a gyártónak csak az adott termék (keverék) előállításához használt anyagokat 
szállító szolgáltató(k)tól kapott információ áll rendelkezésére, a 9. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott eljárás szerinti információértékelésre támaszkodik a keverék besorolásakor. Ez 
alulértékelheti, vagy (különösen) túlértékelheti a keverék veszélyes tulajdonságait. Egy olyan 
eljárás megléte és elismerése, amely során egy keverék elemzéséhez rendelkezésre bocsátható 
szaktudás, többletinformáció és adat, pontosabb osztályozást tenne lehetővé, és különösen 
hasznos lenne a KKV-k számára.
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Módosítás 19
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
17. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A veszélyesként besorolt anyagot
vagy keveréket a következő elemekkel 
rendelkező címkével kell ellátni:

1. A veszélyesként besorolt anyag
vagy keverék csomagolását a következő 
elemekkel rendelkező címkével kell ellátni:

Or. ro

Indokolás

A címkét csak a csomagolásra lehet tenni.  A semlegesítendő anyag csomagolásán szereplő 
utasítás biztonsági intézkedésnek számít, akárcsak a sürgősségi esetekben hívandó 
telefonszám (112) feltüntetése.

Módosítás 20
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
17. cikk, (1) bekezdés, ha) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) adott esetben a baleset esetén 
semlegesítendő anyag feltüntetése;

Or. ro

Indokolás

A címkét csak a csomagolásra lehet tenni.  A semlegesítendő anyag csomagolásán szereplő 
utasítás biztonsági intézkedésnek számít, akárcsak a sürgősségi esetekben hívandó 
telefonszám (112) feltüntetése.
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Módosítás 21
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
17. cikk, (1) bekezdés, hb) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) a baleset esetén hívandó sürgősségi 
szám (112).

Or. ro

Indokolás

A címkét csak a csomagolásra lehet tenni.  A semlegesítendő anyag csomagolásán szereplő 
utasítás biztonsági intézkedésnek számít, akárcsak a sürgősségi esetekben hívandó 
telefonszám (112) feltüntetése.

Módosítás 22
Herczog Edit

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk, (1) bekezdés, k) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) 1., 2., 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi 
toxicitású.

k) 1. és 2. kategóriájú krónikus vízi 
toxicitású.

Or. en

Indokolás

A 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi toxicitású anyagokhoz nem tartozik veszélyt jelző 
piktogram; ha a kockázati nyilatkozatot elhagyják a csomagból, akkor a felhasználók nem 
lesznek ennek a kockázatnak a tudatában.  Ez a javasolt módosítás a veszélyes 
készítményekről szóló irányelvben használt jelenlegi gyakorlatot tükrözi az R10-ként, illetve 
R52/53-ként osztályozott keverékekkel kapcsolatban, amelyekhez nem rendeltek kockázati 
jelölést. A 31. cikk (1a) (új) bekezdéséhez tartozik.
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Módosítás 23
Herczog Edit

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk, (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A legfeljebb 125 ml anyagot 
tartalmazó csomagolás esetében az 
óvintézkedésre vonatkozó mondatokat 
nem kell feltüntetni a címkén, ha az 
anyag vagy keverék besorolása: 3. és 4. 
kategóriájú krónikus vízi toxicitású 
anyag.

Or. en

Indokolás

A 31. cikk (1) bekezdésének k) pontjához tartozik. A 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi 
toxicitású anyagokhoz nem tartozik veszélyt jelző piktogram; ha a kockázati nyilatkozatot 
elhagyják a csomagból, akkor a felhasználók nem lesznek ennek a kockázatnak a tudatában. 
Ez a javasolt módosítás a veszélyes készítményekről szóló irányelvben használt jelenlegi 
gyakorlatot tükrözi az R10-ként, illetve R52/53-ként osztályozott keverékekkel kapcsolatban, 
amelyekhez nem rendeltek kockázati jelölést.

Módosítás 24
Herczog Edit

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk, (2a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Mentesülnek a külön címkézés 
kötelezettsége alól az olyan, egyszer 
alkalmazandó vagy egyszeri felhasználású 
anyagok, egyszeri adagok vagy 
egységadagok, amelyeket e rendeletnek 
megfelelően címkézett csomagokba 
helyeznek, és amelyek csomagolását csak 
a használati utasításoknak megfelelő 
egyszeri használat céljából távolítják el.
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Or. en

Indokolás

Tisztázza az olyan egységadagonként csomagolt keverékek (pl. tabletták) helyzetét, a) amelyek 
egyszer használatosak, b) amelyeket közvetlenül használat előtt kell a külső csomagolásból 
kivenni és c) amelyek esetében valamennyi használati utasítás és egyéb címke a külső 
csomagoláson található.

Módosítás 25
Herczog Edit

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
36. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha mind külső, mind belső csomagolás 
használatos és a külső csomagoláson nem 
szerepel a veszélyes áruk szállítására 
vonatkozó, a 3922/91/EGK rendeletben, 
a 94/55/EK irányelvben, a 96/49/EK 
irányelvben vagy a 2002/59/EK irányelven
előírt piktogram, akkor mind a külső, 
mind a belső csomagolást e rendeletnek 
megfelelően kell címkézni.

1. Ha mind külső, mind belső csomagolás 
használatos, a külső csomagolást a 
veszélyes áruk szállítására vonatkozó, a 
3922/91/EGK rendeletben, a 94/55/EK
irányelvben, a 96/49/EK irányelvben vagy 
a 2002/59/EK irányelvben rögzített 
szabályoknak megfelelően, a belső 
csomagolást pedig e rendeletnek 
megfelelően kell címkézni.

Or. en

Indokolás

Összhangban a veszélyes készítményekről szóló irányelv 11. cikkének (6a) bekezdésével.

Módosítás 26
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
48. cikk, (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Egy adott anyag és/vagy keverék 
reklámozása során mindig a 
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végfelhasználók pontos és pártatlan 
tájékoztatására és a félreértés elkerülésére 
kell törekedni.

Or. el

Indokolás

Elvi kérdés, hogy meg kell határozni az anyagok és keverékek reklámozásának célját.
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