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Amendement 12
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De voordelen voor het bedrijfsleven 
zullen groter worden naarmate meer landen 
de GHS-criteria in hun wetgeving 
overnemen. De Gemeenschap moet hierbij 
koploper zijn om andere landen ertoe aan 
te zetten haar voorbeeld te volgen en om de 
industrie in de Gemeenschap een 
concurrentievoordeel te geven.

(7) De voordelen voor het bedrijfsleven 
zullen groter worden naarmate meer landen 
de GHS-criteria in hun wetgeving 
overnemen. De Gemeenschap moet hierbij 
koploper zijn om andere landen ertoe aan 
te zetten haar voorbeeld te volgen en om de 
industrie en met name het midden- en 
kleinbedrijf in de Gemeenschap een 
concurrentievoordeel te geven.

Or. el

Motivering

De door de Commissie op poten gezette internetraadpleging van 21 augustus tot 21 oktober 
2006 heeft 370 bijdragen opgeleverd; daarvan waren er 254 afkomstig van bedrijven; 40% 
daarvan hadden minder dan 250 werknemers.

Amendement 13
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze verordening moet in de plaats 
komen van Richtlijn 67/548/EEG van de 
Raad van 27 juni 1967 betreffende de 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de 
indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaarlijke stoffen1 en Richtlijn 

(15) Deze verordening moet in de plaats 
komen van Richtlijn 67/548/EEG van de 
Raad van 27 juni 1967 betreffende de 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de 
indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaarlijke stoffen2 en Richtlijn 

                                               
1 PB 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003 (PB 

L 122 van 16.5.2003, blz. 36).
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1999/45/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de indeling, de verpakking 
en het kenmerken van gevaarlijke 
preparaten1. Het algehele 
beschermingsniveau voor de menselijke 
gezondheid en het milieu dat die richtlijnen 
bieden, moet in deze verordening worden 
gehandhaafd. Daarom moet een aantal 
gevarenklassen die in die richtlijnen 
voorkomen maar nog niet in het GHS zijn 
opgenomen, in deze verordening worden 
gehandhaafd. Ook moet in deze 
verordening het begrip “gevaarlijk” zoals 
gedefinieerd in die richtlijnen worden 
gehandhaafd; dit begrip omvat niet de 
gevarenklassen die deel uitmaken van het 
GHS maar niet in de Richtlijnen 
67/548/EEG en 1999/45/EG voorkomen, 
zodat de gevolgen voor andere 
communautaire wetgeving waarin dat 
begrip wordt gehanteerd, zo klein mogelijk 
zijn.

1999/45/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de indeling, de verpakking 
en het kenmerken van gevaarlijke 
preparaten3. Het algehele 
beschermingsniveau voor de menselijke
gezondheid en het milieu dat die richtlijnen 
bieden, moet in deze verordening worden 
gehandhaafd. Daarom moet een aantal 
gevarenklassen die in die richtlijnen 
voorkomen maar nog niet in het GHS zijn 
opgenomen, zoals bijvoorbeeld de 
gevarenklassen waarbij een verband 
bestaat met de vernietiging van de 
ozonlaag, in deze verordening worden 
gehandhaafd. Ook moet in deze 
verordening het begrip “gevaarlijk” zoals 
gedefinieerd in die richtlijnen worden 
gehandhaafd; dit begrip omvat niet de 
gevarenklassen die deel uitmaken van het 
GHS maar niet in de Richtlijnen 
67/548/EEG en 1999/45/EG voorkomen, 
zodat de gevolgen voor andere 
communautaire wetgeving waarin dat 
begrip wordt gehanteerd, zo klein mogelijk 
zijn.

Or. el

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de communautaire wetgeving iets doet aan de kloof in het 
GHS met betrekking tot het grote mondiale probleem van het dunner worden van de ozonlaag.

                                                                                                                                                  
1 PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2001/60/EG van de Commissie (PB 

L 226 van 22.8.2001, blz. 5).
2 PB 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003 (PB 

L 122 van 16.5.2003, blz. 36).
3 PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2001/60/EG van de Commissie (PB 

L 226 van 22.8.2001, blz. 5).
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Amendement 14
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Met het oog op de 
informatieverstrekking over gevaarlijke 
stoffen in mengsels moeten ook mengsels 
in voorkomend geval worden geëtiketteerd 
als zij ten minste één stof bevatten die als 
gevaarlijk is ingedeeld, ook al zijn die 
mengsels zelf niet als gevaarlijk ingedeeld.

(19) Met het oog op de 
informatieverstrekking over en de 
bescherming tegen gevaarlijke stoffen in 
mengsels moeten ook mengsels in 
voorkomend geval worden geëtiketteerd 
als zij ten minste één stof bevatten die als 
gevaarlijk is ingedeeld, ook al zijn die 
mengsels zelf niet als gevaarlijk ingedeeld.

Or. el

Motivering

Indeling, verpakking en kenmerking vinden niet uitsluitend met het oog op 
informatieverstrekking plaats, maar vooral ook met het oog op de bescherming van de 
gezondheid van de gebruikers en van het milieu.

Amendement 15
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Met het oog op een juiste indeling van 
mengsels moet daarbij de beschikbare 
informatie over synergetische en 
antagonistische effecten in aanmerking 
genomen worden.

(32) Met het oog op een juiste indeling van 
mengsels moet de beschikbare informatie 
over synergetische en antagonistische 
effecten van de bestanddelen waaruit zij 
bestaan in aanmerking genomen worden.

Or. el

Motivering

Verduidelijking.
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Amendement 16
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De instanties moeten hun middelen 
concentreren op de meest zorgwekkende 
stoffen. Het moet daarom mogelijk zijn dat 
de bevoegde autoriteiten of leveranciers bij 
het Agentschap voorstellen indienen voor 
een geharmoniseerde indeling van stoffen 
die zijn ingedeeld wegens 
kankerverwekkendheid, mutageniteit in 
geslachtscellen of voortplantingstoxiciteit 
van categorie 1A of 1B, sensibilisatie van 
de luchtwegen of andere, per geval te 
beoordelen effecten. Het Agentschap moet 
over het voorstel advies uitbrengen en 
belanghebbende partijen moeten daarop 
kunnen reageren. De Commissie besluit 
over de definitieve indeling.

(44) De instanties moeten hun middelen 
concentreren op de voor de gezondheid en 
het milieu meest zorgwekkende stoffen. 
Het moet daarom mogelijk zijn dat de 
bevoegde autoriteiten of leveranciers bij 
het Agentschap voorstellen indienen voor 
een geharmoniseerde indeling van stoffen 
die zijn ingedeeld wegens 
kankerverwekkendheid, mutageniteit in 
geslachtscellen of voortplantingstoxiciteit 
van categorie 1A of 1B, sensibilisatie van 
de luchtwegen of andere, per geval te 
beoordelen effecten. Het Agentschap moet 
over het voorstel advies uitbrengen en 
belanghebbende partijen moeten daarop 
kunnen reageren. De Commissie besluit 
over de definitieve indeling.

Or. el

Amendement 17
Edit Herczog, met steun van de PSE-werkgroep

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 52 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52 bis) Omdat het belangrijk is 
consumenten passende informatie te 
verstrekken, onevenredige maatregelen 
zoals kindveilige verpakkingen ten gevolg 
van een te strenge indeling van stoffen en 
mengsels te voorkomen en duplicatie van 
tests te vermijden, dienen de lidstaten een 
procedure te ontwikkelen om alle 
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leveranciers, en met name kleine en 
middelgrote ondernemingen in bepaalde 
specifieke productgroepen, te helpen bij 
het kiezen van de voor die stoffen en 
mengsels passende indeling, etikettering 
en verpakking.

Or. en

Motivering

Wanneer de producent alleen over informatie van de leverancier van de stoffen in het product 
(mengsel) beschikt, baseert hij zich op de indeling van het mengsel op grond van een 
evaluatie van informatie zoals bedoeld in artikel 9, lid 4. Dit kan tot over- en onderschatting 
van de gevaarlijke kenmerken van het mengsel leiden. Beschikbaarheid van een erkende 
procedure waarbij expertise, aanvullende informatie en gegevens voor het evalueren van een 
mengsel kunnen worden gebruikt, zal leiden tot een nauwkeuriger indeling, hetgeen met name 
voor kleine en middelgrote ondernemingen van grote waarde zal zijn.

Amendement 18
Edit Herczog, met steun van de PSE-werkgroep

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer er voor een specifieke 
productgroep een gevaren- en 
indelingscentrum bestaat, waar voor de 
stoffen en mengsels in die productgroep 
expertise op het gebied van het evalueren 
van informatie, testgegevens, beoordeling 
van de bewijskracht en 
extrapolatieprincipes voorhanden is, mag 
de leverancier van dergelijke stoffen en 
mengsels met het oog op het vaststellen 
van de gevaren daarvan zich baseren op 
een evaluatie van dat centrum.

Or. en

Motivering

Wanneer de producent alleen over informatie van de leverancier van de stoffen in het product 
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(mengsel) beschikt, baseert hij zich op de indeling van het mengsel op grond van een 
evaluatie van informatie zoals bedoeld in artikel 9, lid 4. Dit kan tot over- en onderschatting 
van de gevaarlijke kenmerken van het mengsel leiden. Beschikbaarheid van een erkende 
procedure waarbij expertise, aanvullende informatie en gegevens voor het evalueren van een 
mengsel kunnen worden gebruikt, zal leiden tot een nauwkeuriger indeling, hetgeen met name 
voor kleine en middelgrote ondernemingen van grote waarde zal zijn.

Amendement 19
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 17 -– lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als gevaarlijk ingedeelde stoffen en 
mengsels worden van een etiket voorzien 
dat de volgende elementen bevat:

1. Als gevaarlijk ingedeelde stoffen en 
mengsels worden op de verpakking van 
een etiket voorzien dat de volgende 
elementen bevat:

Or. ro

Motivering

Etikettering kan alleen op de verpakking. Het op de verpakking vermelden van de te 
gebruiken neutraliserende stof is een noodveiligheidsmaatregel, net als het aanbrengen van 
het noodnummer (112).

Amendement 20
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 17 -– lid 1 – letter h bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) indien van toepassing, aanduiding 
van de in het geval van een ongeluk te 
gebruiken neutraliserende stof;

Or. ro
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Motivering

Etikettering kan alleen op de verpakking. Het op de verpakking vermelden van de te 
gebruiken neutraliserende stof is een noodveiligheidsmaatregel, net als het aanbrengen van 
het noodnummer (112).

Amendement 21
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 17 -– lid 1 – letter h ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) het in het geval van een ongeluk te 
bellen noodnummer (112).

Or. ro

Motivering

Etikettering kan alleen op de verpakking.  Het op de verpakking vermelden van de te 
neutraliseren stof is een noodveiligheidsmaatregel, net als het aanbrengen van het 
noodnummer (112).

Amendement 22
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 1 – letter k)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) chronisch gevaarlijk voor het aquatisch 
milieu, categorie 1, 2, 3 en 4.

k) chronisch gevaarlijk voor het aquatisch 
milieu, categorie 1 en 2.

Or. en

Motivering

Voor de categorieën 3 en 4 van chronisch gevaarlijk voor het aquatisch milieu bestaat geen
gevarenpictogram; indien de gevarenaanduiding op de verpakking ontbreekt, zouden 
gebruikers niet van dit specifieke gevaar op de hoogte zijn. Dit AM weerspiegelt de huidige 
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praktijk in de DPD voor mengsels die als R10 of R52/53 zijn ingedeeld, d.w.z. indelingen 
waarvoor geen gevarensymbool bestaat. Hangt samen met het AM op artikel 31, lid 1 bis 
(nieuw).

Amendement 23
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor verpakkingen met een inhoud 
van 125 ml of minder hoeven op het etiket 
geen voorzorgsmaatregelen te worden 
vermeld indien de stof of het mengsel is 
ingedeeld als chronisch gevaarlijk voor 
het aquatisch milieu, categorie 3 of 4.

Or. en

Motivering

Hangt samen met het AM op artikel 31, lid 1, punt (k). Voor de categorieën 3 en 4 van 
chronisch gevaarlijk voor het aquatisch milieu bestaat geen gevarenpictogram; indien de 
gevarenaanduiding op de verpakking ontbreekt, zouden gebruikers niet van dit specifieke 
gevaar op de hoogte zijn. Dit AM weerspiegelt de huidige praktijk in de DPD voor mengsels 
die als R10 of R52/53 zijn ingedeeld, d.w.z. indelingen waarvoor geen gevarensymbool 
bestaat.

Amendement 24
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Pakjes voor eenmalige toepassing of
eenmalig gebruik, met een enkele portie 
of een enkel stuk die worden bewaard in 
een verpakking die geëtiketteerd is 
overeenkomstig het bepaalde in deze 
verordening en die alleen worden 
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verwijderd voor eenmalig gebruik 
overeenkomstig de gebruiksinstructies die 
bij de verpakking is gevoegd, zijn 
vrijgesteld van de etiketverplichting.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de situatie met betrekking tot mengsels die per eenheid worden geleverd 
waarbij a) het product (bijv. het pilletje) voor eenmalig gebruik is bestemd, b) het product 
direct voorafgaand aan het gebruik uit de buitenste verpakking wordt verwijderd, en c) alle 
instructies (en verdere etikettering) zich op de buitenste verpakking bevinden.

Amendement 25
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 36 – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien zowel een buitenverpakking als 
een binnenverpakking wordt gebruikt en de 
buitenverpakking niet voorzien is van een 
pictogram overeenkomstig de 
voorschriften voor het vervoer van 
gevaarlijke goederen zoals vervat in 
Verordening (EEG) nr. 3922/91, Richtlijn 
94/55/EG, Richtlijn 96/49/EG of Richtlijn 
2002/59/EG, wordt zowel de 
buitenverpakking als de binnenverpakking 
overeenkomstig deze verordening 
geëtiketteerd.

1. Indien zowel een buitenverpakking als 
een binnenverpakking wordt gebruikt en op 
de buitenverpakking een etiket is 
aangebracht overeenkomstig de 
voorschriften voor het vervoer van 
gevaarlijke goederen zoals vervat in 
Verordening (EEG) nr. 3922/91, Richtlijn 
94/55/EG, Richtlijn 96/49/EG of Richtlijn 
2002/59/EG, wordt de binnenverpakking 
overeenkomstig deze verordening 
geëtiketteerd.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 11, lid 6, onder a) van DPD.
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Amendement 26
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 48 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Reclame voor een stof en/of een 
mengsel moet gericht zijn op waarborging 
van juiste en onpartijdige 
informatieverschaffing en voorkoming 
van misleiding van de gebruikers.

Or. el

Motivering

Vaststelling van het doel van reclame voor stoffen en mengsels.
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