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Grozījums Nr. 12
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Uzņēmēju ieguvumi pieaugs, ja arvien 
lielāks skaits pasaules valstu iekļaus savos 
tiesību aktos GHS kritērijus. Kopienai 
jābūt šā procesa līderim, lai mudinātu citas 
valstis sekot un uzņēmējiem Kopienā 
nodrošinātu priekšrocības konkurētspējas 
ziņā.

(7) Uzņēmēju ieguvumi pieaugs, ja arvien 
lielāks skaits pasaules valstu iekļaus savos 
tiesību aktos GHS kritērijus. Kopienai 
jābūt šā procesa līderim, lai mudinātu citas 
valstis sekot un uzņēmējiem Kopienā, jo 
īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem,
nodrošinātu priekšrocības konkurētspējas 
ziņā.

Or. el

Pamatojums

Komisija, veicot tiešsaistes apspriešanās 2006. gada 21. augustā un 21. oktobrī saņēma 370 
atbildes no uzņēmumiem, no kuriem 45 % nodarbina mazāk nekā 250 darbinieku.

Grozījums Nr. 13
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šai regulai jāaizstāj Padomes 
1967. gada 27. jūnija 
Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, kā arī Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 31. maija 
Direktīva 1999/45/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz 
bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu. Tajā kopumā jāsaglabā 

(15) Šai regulai jāaizstāj Padomes 
1967. gada 27. jūnija 
Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, kā arī Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 31. maija 
Direktīva 1999/45/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz 
bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu. Tajā kopumā jāsaglabā 
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pašreizējais cilvēku veselības un vides 
aizsardzības līmenis, ko paredz šīs 
direktīvas. Tādēļ šajā regulā jāsaglabā 
dažas bīstamības klases, kas ir aprakstītas 
minētajās direktīvās, taču līdz šim nav 
iekļautas GHS. Tāpat šajā regulā ir 
nepieciešams saglabāt attiecīgajās 
direktīvās definēto jēdzienu „bīstams”, kas 
neietver tās bīstamības klases, kuras ir daļa 
no GHS, taču nav minētas Direktīvā 
67/548/EEK un 1999/45/EK, lai 
samazinātu ietekmi uz citiem Kopienas 
tiesību aktiem, kas attiecas uz šo jēdzienu.

pašreizējais cilvēku veselības un vides 
aizsardzības līmenis, ko paredz šīs 
direktīvas. Tādēļ šajā regulā jāsaglabā 
dažas bīstamības klases, kas ir aprakstītas 
minētajās direktīvās, taču līdz šim nav 
iekļautas GHS, piemēram, attiecībā uz 
ozona slāņa noārdīšanu. Tāpat šajā regulā 
ir nepieciešams saglabāt attiecīgajās 
direktīvās definēto jēdzienu „bīstams”, kas 
neietver tās bīstamības klases, kuras ir daļa 
no GHS, taču nav minētas Direktīvā 
67/548/EEK un 1999/45/EK, lai 
samazinātu ietekmi uz citiem Kopienas 
tiesību aktiem, kas attiecas uz šo jēdzienu.

Or. el

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka Kopienas tiesību akti novērš trūkumus GHS sistēmā attiecībā uz ozona 
slāņa noārdīšanu, kas ir viena no lielākajām vides problēmām pasaulē

Grozījums Nr. 14
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu informāciju par 
bīstamām vielām, ja tādas ir maisījumu 
sastāvā, vajadzības gadījumā jāmarķē arī 
maisījumi, un tas jādara, ja tie satur vismaz 
vienu vielu, kas klasificēta kā bīstama —
pat tad, ja pats maisījums nav klasificēts 

kā bīstams.

(19) Lai nodrošinātu informāciju par 
bīstamām vielām un aizsardzību no tām, ja 
tādas ir maisījumu sastāvā, vajadzības 
gadījumā jāmarķē arī maisījumi, un tas 
jādara, ja tie satur vismaz vienu vielu, kas 
klasificēta kā bīstama — pat tad, ja pats 
maisījums nav klasificēts kā bīstams.

Or. el

Pamatojums

 Klasificēšana, marķēšana un iepakošana ir domāta ne tikai, lai nodrošinātu informāciju, bet 
lai aizsargātu patērētāju veselību un vidi.
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Grozījums Nr. 15
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu vielu atbilstīgu 
klasifikāciju, maisījumu klasificēšanas 
procesā jāņem vērā informācija par 
sinerģisku un antagonisku iedarbību.

(32) Lai nodrošinātu vielu atbilstīgu 
klasifikāciju (svītrojums), jāņem vērā 
informācija par (to sastāvdaļu) sinerģisku 
un antagonisku iedarbību.

Or. el

Pamatojums

Labāks formulējums, kas aizgūts no pamatojuma teksta.

Grozījums Nr. 16
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Iestāžu resursi jākoncentrē uz 
visbīstamākajām vielām. Jāparedz 
noteikums, kas ļauj kompetentajām 
iestādēm vai piegādātājiem iesniegt 
aģentūrai priekšlikumus par tādu vielu 
saskaņotu klasificēšanu, kas klasificētas kā 
kancerogēnas, cilmes šūnu mutācijas 
izraisošas, reproduktīvajai sistēmai 
toksiskas 1.A vai 1.B kategorijas vielas, 
elpceļus sensibilizējošas vielas vai arī 
atsevišķos gadījumos – ar cita veida 
iedarbību. Aģentūrai jādod atzinums par 
priekšlikumiem, bet ieinteresētajām 
personām jādod iespēja sniegt komentārus. 
Lēmumu par galīgo klasifikāciju pieņem 
Komisija.

(44) Iestāžu resursi jākoncentrē uz videi 
un veselībai visbīstamākajām vielām.
Jāparedz noteikums, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm vai piegādātājiem 
iesniegt aģentūrai priekšlikumus par tādu 
vielu saskaņotu klasificēšanu, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, cilmes šūnu 
mutācijas izraisošas, reproduktīvajai 
sistēmai toksiskas 1.A vai 1.B kategorijas 
vielas, elpceļus sensibilizējošas vielas vai 
arī atsevišķos gadījumos – ar cita veida 
iedarbību. Aģentūrai jādod atzinums par 
priekšlikumiem, bet ieinteresētajām 
personām jādod iespēja sniegt komentārus.
Lēmumu par galīgo klasifikāciju pieņem 
Komisija.
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Or. el

Grozījums Nr. 17
Edit Herczog ar PSE darba grupas atbalstu

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
52.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52a) Lai sniegtu patērētājiem pienācīgu 
informāciju un izvairītos no 
nesamērīgiem pasākumiem, kā, 
piemēram, bērniem drošs iepakojums, 
kuri varētu rasties vielu un maisījumu 
pārspīlētas klasificēšanas rezultātā, kā 
arī, lai izvairītos no izmēģinājumu 
dublēšanas, dalībvalstīm jāievieš kārtība 
saskaņā ar kuru būtu iespējams palīdzēt 
visiem piegādātājiem un jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU) 
attiecībā uz konkrētām produktu grupām 
noteikt atbilstīgu šādu vielu un maisījumu 
klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu 

Or. en

Pamatojums

Ja ražotājam par produktā (maisījumā) izmantotajām vielām ir tikai piegādātāja(-u) sniegtā 
informācija, ražotājs, nosakot maisījuma klasifikāciju, paļausies uz tās informācijas 
novērtēšanu, kas sniegta saskaņā ar 9. panta 4. punktā minēto procedūru. Tā rezultātā var 
nepietiekami novērtēt vai (jo īpaši) pārvērtēt maisījuma bīstamību.   Tādas procedūras 
pieejamība un atzīšana, kas, novērtējot maisījumu, sniegtu speciālistu slēdzienu, papildu 
informāciju un datus, nodrošinās precīzāku klasifikāciju un īpaši atvieglos MVU darbu.
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Grozījums Nr. 18
Edit Herczog ar PSE darba grupas atbalstu

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Ja konkrētai produktu grupai ir 
izveidots Bīstamības analīzes un 
klasifikācijas centrs, apkopojot speciālas 
zināšanas par informācijas novērtēšanu, 
pārbaužu datiem, pierādījumu atzīšanu 
un salīdzināšanas principiem attiecībā uz 
šīs produktu grupas vielām un 
maisījumiem, visi attiecīgās produktu 
grupas vielu un maisījumu piegādātāji var 
paļauties uz šā centra novērtējumu, lai 
noteiktu vielas vai maisījuma bīstamību.

Or. en

Pamatojums

Ja ražotājam par produktā (maisījumā) izmantotajām vielām ir tikai piegādātāja(-u) sniegtā 
informācija, ražotājs, nosakot maisījuma klasifikāciju, paļausies uz tās informācijas 
novērtēšanu, kas sniegta saskaņā ar 9. panta 4. punktā minēto procedūru. Tā rezultātā var 
nepietiekami novērtēt vai (jo īpaši) pārvērtēt maisījuma bīstamību.  Tādas procedūras 
pieejamība un atzīšana, kas, novērtējot maisījumu, sniegtu speciālistu slēdzienu, papildu 
informāciju un datus, nodrošinās precīzāku klasifikāciju un īpaši atvieglos MVU darbu.

Grozījums Nr. 19
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz vielas vai maisījuma, kas 
klasificēts kā bīstams, jābūt etiķetei ar 
šādiem elementiem:

1. Uz vielas vai maisījuma, kas 
klasificēts kā bīstams iepakojuma, jābūt 
etiķetei ar šādiem elementiem:

Or. ro
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Pamatojums

Marķējums var atrasties vienīgi uz iepakojuma. Norādījums par vielu, kas jāizmanto 
neitralizācijai, uz vielas iepakojuma ir ārkārtas drošības pasākums, tāpat kā neatliekamās 
palīdzības dienesta numura norāde (112).

Grozījums Nr. 20
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
17. pants – 1. punkts – ha) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) attiecīgā gadījumā norāde par vielu, 
kas jāizmanto neitralizēšanai, notiekot 
negadījumam;

Or. ro

Pamatojums

Marķējums var atrasties vienīgi uz iepakojuma. Norādījums par vielu, kas jāizmanto 
neitralizēšanai, uz vielas iepakojuma ir ārkārtas drošības pasākums, tāpat kā neatliekamās 
palīdzības dienesta numura norāde (112).

Grozījums Nr. 21
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
17. pants – 1. punkts – hb) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(hb) neatliekamās palīdzības dienesta 
numurs (112), ja notiek negadījums.

Or. ro

Pamatojums

Marķējums var atrasties vienīgi uz iepakojuma.  Norādījums par neitralizāciju uz vielas 
iepakojuma ir ārkārtas drošības pasākums, tāpat kā neatliekamās palīdzības dienesta numura 
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norāde (112).

Grozījums Nr. 22
Edit Herczog

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 1. punkts – k) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) 1., 2., 3. un 4. kategorijas hroniski 
bīstams ūdens videi.

k) 1. un 2.kategorijas hroniski bīstams 
ūdens videi.

Or. en

Pamatojums

3. un 4. kategorijas vielas, kas ir hroniski bīstamas ūdens videi, nav apzīmētas ar bīstamības 
piktogrammu; ja uz iepakojuma nav norādīts bīstamības marķējums, lietotāji nav informēti 
par konkrētā produkta bīstamību.  Šis grozījuma priekšlikums atspoguļo pašreizējo direktīvā 
par bīstamiem preparātiem paredzēto praksi attiecībā uz maisījumiem, kurus klasificē kā R10 
vai R52/53, t. i, klasificēšana, kas nav saistīta ar bīstamības simboliem. Saistīts ar 31. panta 
1.a punkta (jauns) grozījumu.

Grozījums Nr. 23
Edit Herczog

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Uz 125 ml vai mazāka tilpuma 
iepakojumu etiķetes nav jānorāda 
paziņojumi par piesardzības pasākumiem, 
ja viela vai maisījums ir klasificēti kā 
ūdens videi hroniski bīstami 3. un 
4. kategorijas vielas vai maisījumi.

Or. en



PE402.576v01-00 10/11 AM\708163LV.doc

LV

Pamatojums

Saistīts ar 31. panta 1.k punkta grozījumu. 3. un 4. kategorijas vielas, kas ir hroniski bīstamas 
ūdens videi, nav apzīmētas ar bīstamības piktogrammu; ja uz iepakojuma nav norādīts 
bīstamības marķējums, lietotāji nav informēti par konkrētā produkta bīstamību. Šis grozījuma 
priekšlikums atspoguļo pašreizējo direktīvā par bīstamiem preparātiem paredzēto praksi 
attiecībā uz maisījumiem, kurus klasificē kā R10 vai R52/53, t. i, klasificēšana, kas nav 
saistīta ar bīstamības simboliem.

Grozījums Nr. 24
Edit Herczog

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Uz vienreizēja lietojuma vai 
vienreizējam pakalpojumam paredzētiem, 
vienas porcijas vai devas iepakojumiem, 
kurus glabā saskaņā ar šo regulu marķētā 
iepakojumā un kurus no tā atbilstīgi 
lietošanas norādījumiem, kas atrodas klāt 
šim iepakojumam, izņem tikai vienreizējai 
lietošanai var nebūt marķējuma.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēti noteikumi par maisījumiem, kas iepakoti pa vienai devai, ja 
produkts (piemēram, tablete) ir paredzēts a) tikai vienreizējai lietošanai, b) tiek izņemts no 
ārējā iepakojuma tieši pirms lietošanas un c) visas norādes (un cits marķējums) ir uz ārējā 
iepakojuma.

Grozījums Nr. 25
Edit Herczog

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
36. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad izmanto gan ārējo, gan 1. Gadījumos, kad izmanto gan ārējo, gan 
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iekšējo iepakojumu, un ja uz ārējā 
iepakojuma nav piktogrammas saskaņā ar 
bīstamu izstrādājumu pārvadāšanas 
noteikumiem, kā paredzēts 
Regulā (EEK) Nr. 3922/91, 
Direktīvā 94/55/EK, Direktīvā 96/49/EK 
vai Direktīvā 2002/59/EK, tad saskaņā ar 
šo regulu ir jāmarķē gan ārējais, gan 
iekšējais iepakojums.

iekšējo iepakojumu, un ja uz ārējā 
iepakojuma ir marķējums saskaņā ar 
bīstamu izstrādājumu pārvadāšanas 
noteikumiem, kā paredzēts Regulā (EEK) 
Nr. 3922/91, Direktīvā 94/55/EK, 
Direktīvā 96/49/EK vai Direktīvā 
2002/59/EK, tad saskaņā ar šo regulu ir 
jāmarķē iekšējais iepakojums.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar direktīvas par bīstamiem preparātiem 11. panta 6. a punktu. 

Grozījums Nr. 26
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
48. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Reklamējot vielu un/vai maisījumu ir 
jācenšas sniegt precīzu un objektīvu 
informāciju un nemaldināt 
galapatērētāju. 

Or. el

Pamatojums

Vielu un maisījumu reklamēšanas motīvi ir jānosaka principiāli. 
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