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Poprawka 12
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zwiększą się korzyści dla 
przedsiębiorstw, w miarę włączania przez 
coraz większą liczbę krajów na świecie 
kryteriów GHS do swoich ustawodawstw. 
Wspólnota powinna stać na czele tego 
procesu, aby zachęcać inne kraje do pójścia 
w jej ślady i zapewnić przewagę 
konkurencyjną przemysłu we Wspólnocie.

(7) Zwiększą się korzyści dla 
przedsiębiorstw, w miarę włączania przez 
coraz większą liczbę krajów na świecie 
kryteriów GHS do swoich ustawodawstw.
Wspólnota powinna stać na czele tego 
procesu, aby zachęcać inne kraje do pójścia 
w jej ślady i zapewnić przewagę 
konkurencyjną przemysłu we Wspólnocie, 
a w szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. el

Uzasadnienie

W konsultacji internetowej przeprowadzonej przed Komisję w okresie od 21 sierpnia do 21 
października 2006 r. udział wzięło 370 przedsiębiorstw, z których 45% zatrudnia mniej niż 
250 pracowników.

Poprawka 13
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zastąpić dyrektywę Rady 67/548/EWG z 
dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikowania, 
pakowania i etykietowania substancji 
niebezpiecznych oraz 

(15) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zastąpić dyrektywę Rady 67/548/EWG z 
dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikowania, 
pakowania i etykietowania substancji 
niebezpiecznych oraz dyrektywę 
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dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 
r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania preparatów 
niebezpiecznych. Powinien w nim zostać 
utrzymany obecny ogólny poziom ochrony 
zdrowia ludzi i środowiska przewidziany w 
tych dyrektywach. Należy zatem utrzymać 
w niniejszym rozporządzeniu niektóre 
klasy zagrożeń objęte tymi dyrektywami, 
lecz jeszcze nie uwzględnione w GHS. 
Ważne jest również, aby w niniejszym 
rozporządzeniu zachowane zostało pojęcie 
„niebezpieczny” według definicji 
zawartych we wspomnianych 
dyrektywach, nie obejmujące tych klas 
zagrożeń, które są zawarte w GHS lecz nie 
są objęte dyrektywą 67/548/EWG i 
1999/45/WE, w celu zminimalizowania 
wpływu na inne wspólnotowe akty prawe 
odnoszące się do tego pojęcia.

1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
preparatów niebezpiecznych. Powinien w 
nim zostać utrzymany obecny ogólny 
poziom ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska przewidziany w tych 
dyrektywach. Należy zatem utrzymać w 
niniejszym rozporządzeniu niektóre klasy 
zagrożeń objęte tymi dyrektywami, lecz 
jeszcze nie uwzględnione w GHS, na 
przykład te związane ze zniszczeniem 
warstwy ozonowej. Ważne jest również, 
aby w niniejszym rozporządzeniu 
zachowane zostało pojęcie 
„niebezpieczny” według definicji 
zawartych we wspomnianych 
dyrektywach, nie obejmujące tych klas 
zagrożeń, które są zawarte w GHS lecz nie 
są objęte dyrektywą 67/548/EWG i 
1999/45/WE, w celu zminimalizowania 
wpływu na inne wspólnotowe akty prawe 
odnoszące się do tego pojęcia.

Or. el

Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, że prawo wspólnotowe pokrywa lukę w systemie GHS w odniesieniu do 
niszczenia warstwy ozonowej, które stanowi poważny problem dla środowiska naturalnego w 
skali światowej.

Poprawka 14
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby przedstawić informacje 
dotyczące substancji niebezpiecznych 
jeżeli są one zawarte w mieszaninach, 

(19) Aby przedstawić informacje 
dotyczące substancji niebezpiecznych 
jeżeli są one zawarte w mieszaninach i 
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mieszaniny należy etykietować w 
stosownych przypadkach, jeżeli zawierają 
one przynajmniej jedną substancję, która 
jest sklasyfikowana jako niebezpieczna, 
nawet jeżeli same mieszaniny nie są 
sklasyfikowane jako niebezpieczne.

zapewnić ochronę przed nimi, mieszaniny 
należy etykietować w stosownych 
przypadkach, jeżeli zawierają one 
przynajmniej jedną substancję, która jest 
sklasyfikowana jako niebezpieczna, nawet 
jeżeli same mieszaniny nie są 
sklasyfikowane jako niebezpieczne.

Or. el

Uzasadnienie

Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie nie służy jedynie celom informacyjnym, ale także 
ochronie zdrowia konsumentów i ochronie środowiska.  

Poprawka 15
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W celu zapewnienia stosownej 
klasyfikacji mieszanin, przy ich 
klasyfikowaniu należy uwzględnić 
dostępne informacje o efektach 
synergicznych i antagonistycznych.

(32) W celu zapewnienia stosownej 
klasyfikacji mieszanin, (skreślenie) należy 
uwzględnić dostępne informacje o efektach 
synergicznych i antagonistycznych (ich 
składników).

Or. el

Uzasadnienie

Lepsze sformułowanie przejęte z uzasadnienia.
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Poprawka 16
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Zasoby władz powinny 
koncentrować się na najbardziej 
niebezpiecznych substancjach. Należy 
zatem ustanowić przepisy umożliwiające 
właściwym władzom lub dostawcom 
składanie do Agencji wniosków o 
zharmonizowaną klasyfikację substancji 
sklasyfikowanych ze względu na działanie 
rakotwórcze, mutagenne lub działanie 
szkodliwe na rozrodczość kategorii 1A lub 
1B, działania uczulającego na drogi 
oddechowe lub w odniesieniu do innych 
skutków w zależności od przypadku. 
Agencja powinna wydać opinię na temat 
wniosku, a zainteresowane strony powinny 
mieć możliwość przedstawienia uwag. 
Decyzję w sprawie ostatecznej klasyfikacji 
podejmuje Komisja.

(44) Zasoby władz powinny 
koncentrować się na substancjach
najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia i 
ochrony środowiska. Należy zatem 
ustanowić przepisy umożliwiające 
właściwym władzom lub dostawcom 
składanie do Agencji wniosków o 
zharmonizowaną klasyfikację substancji 
sklasyfikowanych ze względu na działanie 
rakotwórcze, mutagenne lub działanie 
szkodliwe na rozrodczość kategorii 1A lub 
1B, działania uczulającego na drogi 
oddechowe lub w odniesieniu do innych 
skutków w zależności od przypadku.
Agencja powinna wydać opinię na temat 
wniosku, a zainteresowane strony powinny 
mieć możliwość przedstawienia uwag.
Decyzję w sprawie ostatecznej klasyfikacji 
podejmuje Komisja.

Or. el

Poprawka 17
Edit Herczog poparta przez grupę roboczą PSE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 52 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) W trosce o przedstawienie 
konsumentom odpowiednich informacji w 
zakresie unikania niewspółmiernych 
środków, takich jak opakowania 
zabezpieczone przed niepożądanym 
otwarciem przez dziecko, które mogą 
wynikać ze zbyt wysokiego 
sklasyfikowania substancji i mieszanin, 
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oraz w zakresie unikania powielania 
badań, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić procedurę wpierającą 
wszystkich dostawców, a w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
pewnych określonych grup produktów w 
ustaleniu odpowiedniej klasyfikacji, 
etykietowania i pakowania takich 
substancji i mieszanin.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy producent posiada tylko informacje udzielone przez dostawcę/dostawców 
na temat substancji wykorzystanych w produkcie (mieszanina), przy ustanawianiu klasyfikacji 
mieszaniny będzie się on opierał na ocenie informacji, zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 9 ust. 4. Może to prowadzić do zbyt niskiego, lub (w szczególności) zbyt wysokiego 
określenia niebezpiecznych właściwości mieszaniny.  Dostępność i uznanie procedury, dzięki 
której ekspertyzy, dodatkowe informacje i dane mogą być udostępniane w celu oceny 
mieszaniny, pozwoli na zapewnienie bardziej dokładnej klasyfikacji i będzie miało szczególną 
użyteczność dla MŚP.

Poprawka 18
Edit Herczog poparta przez grupę roboczą PSE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy dla specyficznej 
grupy produktów zostało ustanowione 
centrum zagrożeń i klasyfikacji , które 
gromadzi ekspertyzy w zakresie oceny 
informacji, danych pochodzących z 
badań, analizy wagi dowodów oraz zasad 
pomostowych dotyczących substancji i 
mieszanin w tej grupie produktów, 
dostawca każdej z tych substancji i 
mieszanin może opierać się na ocenie 
wydanej przez to centrum w celu ustalenia 
zagrożeń związanych z daną substancją 
lub mieszaniną.
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Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy producent posiada tylko informacje udzielone przez dostawcę/dostawców 
na temat substancji wykorzystanych w produkcie (mieszanina), przy ustanawianiu klasyfikacji 
mieszaniny będzie się on opierał na ocenie informacji, zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 9 ust. 4. Może to prowadzić do zbyt niskiego, lub (w szczególności) zbyt wysokiego 
określenia niebezpiecznych właściwości mieszaniny. Dostępność i uznanie procedury, dzięki 
której ekspertyzy, dodatkowe informacje i dane mogą być udostępniane w celu oceny 
mieszaniny, pozwoli na zapewnienie bardziej dokładnej klasyfikacji i będzie miała szczególną 
użyteczność dla MŚP.

Poprawka 19
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na substancji lub mieszaninie 
sklasyfikowanej jako niebezpieczna musi 
widnieć etykieta zawierająca następujące 
elementy:

1. Na substancji lub mieszaninie 
sklasyfikowanej jako niebezpieczna musi 
widnieć na opakowaniu etykieta 
zawierająca następujące elementy:

Or. ro

Uzasadnienie

Etykietowanie może być dokonywane jedynie na opakowaniu.  Wskazanie na opakowaniu 
substancji neutralizującej, która ma zostać wykorzystana jest środkiem zabezpieczającym, 
podobnie jak umieszczenie numeru alarmowego (112).

Poprawka 20
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w stosownych przypadkach wskazanie 
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substancji neutralizującej, która ma 
zostać wykorzystana w razie wypadku;

Or. ro

Uzasadnienie

Etykietowanie może być dokonywane jedynie na opakowaniu.  Wskazanie na opakowaniu 
substancji neutralizującej, która ma zostać wykorzystana jest środkiem zabezpieczającym, 
podobnie jak umieszczenie numeru alarmowego (112).

Poprawka 21
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera h b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) numer alarmowy w razie wypadku 
(112).

Or. ro

Uzasadnienie

Etykietowanie może być dokonywane jedynie na opakowaniu.  Wskazanie na opakowaniu 
substancji neutralizującej, która ma zostać wykorzystana jest środkiem zabezpieczającym, 
podobnie jak umieszczenie numeru alarmowego (112).

Poprawka 22
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) substancja o przewlekłej toksyczności 
dla środowiska wodnego kategorii 1, 2, 3 i 
4.

k) substancja o przewlekłej toksyczności 
dla środowiska wodnego kategorii 1 i 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Substancje o przewlekłej toksyczności dla środowiska wodnego kategorii 3 i 4 nie posiadają 
piktogramu ostrzegawczego; jeżeli na opakowaniu brakuje ostrzeżenia o zagrożeniu, 
użytkownicy nie będą świadomi istnienia tego szczególnego zagrożenia.  Proponowana 
poprawka odzwierciedla obecną praktykę w dyrektywie o preparatach niebezpiecznych, 
stosowaną do mieszanin z kategorii R10 lub R52/53, tj. klasyfikację, której nie towarzyszą 
symbole informujące o zagrożeniu. Poprawka związana z poprawką do art. 31 ust. 1 a 
(nowy).

Poprawka 23
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku opakowań o pojemności 
125 ml lub mniejszych, zwroty wskazujące
środki ostrożności nie muszą być 
umieszczane na etykiecie, jeżeli 
substancja lub mieszanina sklasyfikowana 
jest jako substancja o przewlekłej 
toksyczności dla środowiska wodnego 
kategorii 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 31 ust. 1 lit. k). Substancje o przewlekłej toksyczności 
dla środowiska wodnego kategorii 3 i 4 nie posiadają piktogramu ostrzegawczego; jeżeli na 
opakowaniu brakuje ostrzeżenia o zagrożeniu, użytkownicy nie będą świadomi istnienia tego 
szczególnego zagrożenia. Proponowana poprawka odzwierciedla obecną praktykę w 
dyrektywie o preparatach niebezpiecznych, stosowaną do mieszanin z kategorii R10 lub 
R52/53, tj. klasyfikację, której nie towarzyszą symbole informujące o zagrożeniu.
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Poprawka 24
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pakiety jednorazowego użytku lub 
pakiety jednorazowe lub poszczególne 
porcje lub dawki jednostkowe, które 
przechowywane są w opakowaniu 
oznakowanym zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i wyjmowane są jedynie 
w celu ich jednorazowego wykorzystania 
zgodnie z instrukcją działania 
towarzyszącą opakowaniu, są wyłączone z 
obowiązku umieszczania etykiety.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia sytuację dotyczącą mieszanin dostarczanych w formie pojedynczych 
dawek, gdy produkt (np. tabletka) przeznaczony jest a) jedynie do jednorazowego użycia i b) 
zostanie wyjęty z zewnętrznego opakowania bezpośrednio przed użyciem, i c) wszystkie 
instrukcje (i inne oznakowania) znajdują się na opakowaniu zewnętrznym.

Poprawka 25
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 36 – ustęp 1 - akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli zastosowano zarówno opakowanie 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne, a na 
opakowaniu zewnętrznym nie widnieje 
piktogram zgodny z zasadami dotyczącymi 
transportu towarów niebezpiecznych, o 
którym mowa w rozporządzeniu (EWG) 
nr 3922/91 oraz dyrektywach 94/55/WE, 
96/49/WE i 2002/59/WE, wówczas 
zarówno opakowanie zewnętrzne jak i 

1. Jeżeli zastosowano zarówno opakowanie 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne, a 
opakowanie zewnętrzne etykietowane jest 
zgodnie z zasadami dotyczącymi 
transportu towarów niebezpiecznych, o 
którym mowa w rozporządzeniu (EWG) 
nr 3922/91 oraz dyrektywach 94/55/WE, 
96/49/WE i 2002/59/WE, opakowanie 
wewnętrzne jest etykietowane zgodnie z 
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wewnętrzne jest etykietowane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 6a dyrektywy o preparatach niebezpiecznych.

Poprawka 26
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 48 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Reklamowanie substancji lub 
mieszanin musi mieć na celu 
przedstawienie dokładnych i bezstronnych 
informacji i nie wprowadzać końcowych 
użytkowników w błąd.

Or. el

Uzasadnienie

Zasadniczo konieczne jest określenie celu reklamowania substancji i mieszanin.
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