
AM\708163RO.doc PE402.576v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2007/0121(COD)

14.2.2008

AMENDAMENTELE
12-26

Proiect de aviz
Anne Laperrouze
(PE400.315v02-00)

Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și 
modificarea Directivei 67/548/CEE și a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Propunere de regulament – act de modificare
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))



PE402.576v01-00 2/12 AM\708163RO.doc

RO

AM_Com_LegOpinion



AM\708163RO.doc 3/12 PE402.576v01-00

RO

Amendamentul 12
Anni Podimata

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7)  Beneficiile pentru întreprinderi vor 
crește pe măsură ce tot mai multe țări din 
lume vor adopta în legislațiile naționale 
criteriile GHS; Comunitatea Europeană 
trebuie să joace un rol primordial în cadrul 
acestui proces pentru a încuraja alte țări să 
facă la fel și pentru a oferi industriei 
comunitare avantajul competitivității.

(7)  Beneficiile pentru întreprinderi vor 
crește pe măsură ce tot mai multe țări din 
lume vor adopta în legislațiile naționale 
criteriile GHS; Comunitatea Europeană 
trebuie să joace un rol primordial în cadrul 
acestui proces pentru a încuraja alte țări să 
facă la fel și pentru a oferi industriei 
comunitare, în special întreprinderilor 
mici și mijlocii, un avantaj competitiv.

Or. el

Justificarea

The Commission's online consultation of 21 August to 21 October 2006 received 370 replies 
from enterprises,, of which 45% had a workforce of less than 250 employees.

Amendamentul 13
Anni Podimata

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendament

(15)  Prezentul regulament înlocuiește 
Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 
27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative 
referitoare la clasificarea, ambalarea și 
etichetarea substanțelor periculoase, 
precum și Directiva 1999/45/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 mai 1999 privind apropierea actelor 
cu putere de lege și a actelor administrative 
ale statelor membre referitoare la 

(15)  Prezentul regulament înlocuiește 
Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 
27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative 
referitoare la clasificarea, ambalarea și 
etichetarea substanțelor periculoase, 
precum și Directiva 1999/45/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 mai 1999 privind apropierea actelor 
cu putere de lege și a actelor administrative 
ale statelor membre referitoare la 
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clasificarea, ambalarea și etichetarea 
preparatelor periculoase. Prezentul 
regulament trebuie să păstreze actualul 
nivel general de protecție a sănătății umane 
și a mediului oferit de directivele în cauză. 
În consecință, trebuie păstrate în prezentul 
regulament anumite clase de pericol care 
sunt reglementate de directivele respective, 
dar care nu sunt incluse încă în GHS. Este 
de asemenea necesar să se păstreze în 
prezentul regulament conceptul de 
„periculos” așa cum este definit de 
directivele respective, ce nu include clasele 
de pericol care fac parte din GHS, dar nu 
sunt reglementate de 
Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE 
pentru a minimiza efectele asupra altor legi 
comunitare referitoare la conceptul 
respectiv.

clasificarea, ambalarea și etichetarea 
preparatelor periculoase. Prezentul 
regulament trebuie să păstreze actualul 
nivel general de protecție a sănătății umane 
și a mediului oferit de directivele în cauză.
În consecință, trebuie păstrate în prezentul 
regulament anumite clase de pericol care 
sunt reglementate de directivele respective, 
dar care nu sunt incluse încă în GHS, cum 
ar fi clasele de pericol corespunzătoare 
distrugerii stratului de ozon. Este de 
asemenea necesar să se păstreze în 
prezentul regulament conceptul de 
„periculos” așa cum este definit de 
directivele respective, ce nu include clasele 
de pericol care fac parte din GHS, dar nu 
sunt reglementate de 
Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE 
pentru a minimiza efectele asupra altor legi 
comunitare referitoare la conceptul 
respectiv.

Or. el

Justificarea

It must be pointed out that Community legislation covers the gap in the GHS system with 
regard to the erosion of the ozone layer, a major world environmental problem.

Amendamentul 14
Anni Podimata

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 19

Text propus de Comisie Amendament

(19)  Pentru a garanta informațiile privind 
substanțele periculoase atunci când acestea 
sunt incluse în amestecuri, amestecurile 
trebuie de asemenea etichetate, dacă este 
cazul, atunci când conțin cel puțin o 
substanță clasificată ca periculoasă, chiar 
dacă amestecurile în sine nu sunt 
clasificate ca periculoase.

(19)  Pentru a garanta disponibilitatea 
informațiilor privind substanțele 
periculoase și protecția împotriva acestor 
substanțe atunci când acestea sunt incluse 
în amestecuri, amestecurile trebuie de 
asemenea etichetate, dacă este cazul, atunci 
când conțin cel puțin o substanță clasificată 
ca periculoasă, chiar dacă amestecurile în 
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sine nu sunt clasificate ca periculoase.

Or. el

Justificarea

 Classification, labelling and packaging is not done for information purposes alone but for 
consumer health and environmental protection purposes.  

Amendamentul 15
Anni Podimata

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 32

Text propus de Comisie Amendament

(32)  În vederea garantării unei clasificări 
adecvate a amestecurilor, trebuie ținut cont 
de efectele sinergice și antagonice la 
clasificarea amestecurilor.

(32)  În vederea garantării unei clasificări 
adecvate a amestecurilor, trebuie ținut cont 
de efectele sinergice și antagonice 
cunoscute (ale ingredientelor acestora).

Or. el

Justificarea

Better wording taken from justification.

Amendamentul 16
Anni Podimata

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 44

Text propus de Comisie Amendament

(44) Resursele autorităților trebuie să se 
concentreze asupra substanțelor care pun 
cele mai multe probleme. Trebuie deci
prevăzute dispoziții pentru a permite 
autorităților competente sau furnizorilor să 
trimită Agenției propuneri pentru o 
clasificare armonizată a substanțelor 

(44) Resursele autorităților trebuie să se 
concentreze asupra substanțelor care pun 
cele mai multe probleme în ceea ce 
privește sănătatea și mediul. Trebuie deci 
prevăzute dispoziții pentru a permite 
autorităților competente sau furnizorilor să 
trimită Agenției propuneri pentru o 
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clasificate în funcție de cancerigenitate, 
mutagenicitatea celulelor germinative sau 
toxicitatea pentru reproducere din 
categoria 1A sau 1B, de sensibilizarea 
căilor respiratorii sau de alte efecte, de la 
caz la caz. Agenția trebuie să își dea avizul 
privind propunerea, în timp ce părțile 
interesate trebuie să aibă posibilitatea de a-
și face cunoscute comentariile. Comisia 
trebuie să ia o decizie referitoare la 
clasificarea finală.

clasificare armonizată a substanțelor 
clasificate în funcție de cancerigenitate, 
mutagenicitatea celulelor germinative sau 
toxicitatea pentru reproducere din 
categoria 1A sau 1B, de sensibilizarea 
căilor respiratorii sau de alte efecte, de la 
caz la caz. Agenția trebuie să își dea avizul 
privind propunerea, în timp ce părțile 
interesate trebuie să aibă posibilitatea de a-
și face cunoscute comentariile. Comisia 
trebuie să ia o decizie referitoare la 
clasificarea finală.

Or. el

Amendamentul 17
Edit Herczog cu sprijinul grupului de lucru al PSE 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 52a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(52a) În vederea furnizării informațiilor 
adecvate consumatorilor, în vederea 
evitării unor măsuri disproporționate, 
cum ar fi ambalaje de protecție împotriva 
accesului copiilor, care ar putea fi 
introduse ca urmare a supraclasificării 
substanțelor și amestecurilor, și în 
vederea evitării repetării testelor, statele 
membre ar trebui să introducă o 
procedură care să ajute toți furnizorii, în 
special întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-urile), ai unor anumite grupuri de 
produse specifice să determine 
clasificarea corespunzătoare, precum și 
modul corespunzător de etichetare și 
ambalare a unor astfel de substanțe și 
amestecuri.

Or. en
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Justificarea

Where the manufacturer only has the information provided by the supplier(s) of the 
substances used in the product (mixture), he will rely on the establishment of the classification 
of the mixture from an evaluation of information by the procedure given in Article 9 
paragraph 4. This may under or (particularly) over estimate the hazardous properties of the 
mixture.  The availability and recognition of a procedure whereby expertise, additional 
information and data can be made available to evaluate a mixture will ensure a more 
accurate classification and be of particular value to SME’s.

Amendamentul 18
Edit Herczog cu sprijinul grupului de lucru al PSE 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) În cazul în care pentru un grup 
specific de produse se creează un centru 
de evaluare a pericolelor și de clasificare, 
care centralizează competențe de evaluare 
a informațiilor, datele testărilor, 
determinarea forței probatoare a datelor 
și principiile de corelare, referitoare la 
substanțele și amestecurile din grupul de 
produse respectiv, furnizorii unor astfel 
de substanțe și amestecuri se pot baza pe 
evaluările realizate de centrul în cauză în 
vederea determinării pericolelor asociate 
substanței sau amestecului respectiv.

Or. en

Justificarea

Where the manufacturer only has the information provided by the supplier(s) of the 
substances used in the product (mixture), he will rely on the establishment of the classification 
of the mixture from an evaluation of information by the procedure given in Article 9 
paragraph 4. This may under or (particularly) over estimate the hazardous properties of the 
mixture. The availability and recognition of a procedure whereby expertise, additional 
information and data can be made available to evaluate a mixture will ensure a more 
accurate classification and be of particular value to SME’s.
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Amendment 19
Dragoș Florin David

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) O substanță sau un amestec 
clasificat(ă) ca periculos/periculoasă are 
aplicată o etichetă care include următoarele 
elemente:

(1) O substanță sau un amestec 
clasificat(ă) ca periculos/periculoasă are 
aplicată pe ambalaj o etichetă care include 
următoarele elemente:

Or. ro

Justificarea

Labelling can only be done on the packaging.  Indication on the packaging of the substance to 
be neutralised is an emergency safety measure, as is the indication of the emergency number 
(112).

Amendamentul 20
Dragoș Florin David

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 1 – punctul ha (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ha) după caz, menționarea substanțelor 
de neutralizare în caz de accident;

Or. ro

Justificarea

Labelling can only be done on the packaging.  Indication on the packaging of the substance to 
be neutralised is an emergency safety measure, as is the indication of the emergency number 
(112).
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Amendamentul 21
Dragoș Florin David

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 1 – punctul hb (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(hb) numărul de urgență în caz de 
accident (112).

Or. ro

Justificarea

Labelling can only be done on the packaging.  Indication on the packaging of the substance to 
be neutralised is an emergency safety measure, as is the indication of the emergency number 
(112).

Amendamentul 22
Edit Herczog

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 31 – alineatul 1 – litera k

Text propus de Comisie Amendament

(k) Prezentând un pericol acvatic cronic 
din categoria 1, 2, 3 și 4.

(k) Prezentând un pericol acvatic cronic 
din categoria 1 și 2.

Or. en

Justificarea

Chronically Aquatic Hazardous categories 3 and 4 are not associated with a hazard 
pictogram; if the hazard statement is omitted from the package then users would not be aware 
of this particular hazard.  This proposed amendment reflects current practice in the DPD for 
mixtures classified as R10 or R52/53 i.e. classifications not associated with a hazard symbol. 
Associated with the amendment on Article 31, paragraph 1 a (new).
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Amendamentul 23
Edit Herczog

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 31 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) În cazul ambalajelor cu un volum de 
125 ml sau mai puțin, nu este necesară 
includerea frazelor de securitate pe 
etichetă, în cazul în care substanța sau 
amestecul respectiv este clasificat(ă) ca 
prezentând un pericol acvatic cronic din 
categoria 3 sau 4.

Or. en

Justificarea

Associated with the amendment on article 31, paragraph 1, point k). Chronically Aquatic 
Hazardous categories 3 and 4 are not associated with a hazard pictogram; if the hazard 
statement is omitted from the package then users would not be aware of this particular 
hazard. This proposed amendment reflects current practice in the DPD for mixtures classified 
as R10 or R52/53 i.e. classifications not associated with a hazard symbol.

Amendamentul 24
Edit Herczog

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 31 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Sunt scutite de obligația etichetării 
ambalajele interioare de unică folosință, 
sau conținând porții individuale sau doze 
unitare, care se află într-un ambalaj 
exterior etichetat potrivit dispozițiilor 
prezentului regulament și care sunt 
extrase doar în vederea utilizării unice în 
conformitate cu instrucțiunile de folosire 
care însoțesc ambalajul respectiv.

Or. en
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Justificarea

Clarifies the situation regarding mixtures supplied in unit dose format where the product (e.g. 
tablet) is intended a) for a single use only and b) shall be removed from the outer pack 
directly before use and c) all instructions (and further labelling) is on the outer pack.

Amendamentul 25
Edit Herczog

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) În cazul în care sunt folosite atât un 
ambalaj exterior, cât și unul interior, iar 
ambalajul exterior nu prezintă o 
pictogramă în conformitate cu regulile 
privind transportul mărfurilor periculoase, 
prevăzute în 
Regulamentul (CEE) Nr 3922/91, 
Directiva 94/55/CE, Directiva 96/49/CE 
sau Directiva 2002/59/CE, atunci ambele 
ambalaje sunt etichetate în conformitate 
cu prezentul regulament.

(1) În cazul în care sunt folosite atât un 
ambalaj exterior, cât și unul interior, iar 
ambalajul exterior este etichetat în 
conformitate cu regulile privind transportul 
mărfurilor periculoase, prevăzute în 
Regulamentul (CEE) Nr 3922/91, 
Directiva 94/55/CE, Directiva 96/49/CE 
sau Directiva 2002/59/CE, ambalajul 
interior este etichetat în conformitate cu 
prezentul regulament.

Or. en

Justificarea

In line with DPD Article 11.6(a).

Amendamentul 26
Anni Podimata

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 48 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Publicitatea făcută unei substanțe 
și/sau unui amestec trebuie să ofere, în 
măsura posibilului, informații corecte și 
imparțiale și să nu inducă în eroare 
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consumatorul final.

Or. el

Justificarea

As a matter of principle, it is necessary to define the purpose of advertising substances and 
mixtures.
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