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Predlog spremembe 12
Anni Podimata

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Večje bo število držav po svetu, ki 
bodo v svojo zakonodajo vključila merila 
GHS, večje bodo koristi za podjetja. 
Skupnost mora biti v ospredju tega procesa 
in druge države spodbujati k temu, da ji 
sledijo, da industriji v Skupnosti zagotovi 
konkurenčno prednost.

(7) Večje bo število držav po svetu, ki 
bodo v svojo zakonodajo vključila merila 
GHS, večje bodo koristi za podjetja. 
Skupnost mora biti v ospredju tega procesa 
in druge države spodbujati k temu, da ji 
sledijo, da industriji v Skupnosti zagotovi 
konkurenčno prednost, zlasti malim in 
srednje velikim podjetjem.

Or. el

Obrazložitev

Komisija je v okviru spletnega posvetovanja, ki je potekalo med 21. avgustom in 21. oktobrom 
2006, prejela 370 odgovorov podjetij, med katerimi je 45 % takih, ki zaposlujejo manj kot 250 
delavcev.

Predlog spremembe 13
Anni Podimata

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba bi morala nadomestiti Direktivo 
Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi ter 
Direktivo 1999/45/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
pripravkov. V celoti bi morala ohraniti 
sedanjo raven varovanja zdravja ljudi in 

(15) Ta uredba bi morala nadomestiti 
Direktivo Sveta 67/548/EGS z dne 
27. junija 1967 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi ter Direktivo 1999/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. maja 1999 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic v zvezi z 
razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem 
nevarnih pripravkov. V celoti bi morala 
ohraniti sedanjo raven varovanja zdravja 
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okolja, ki jo zagotavljajo navedene 
direktive. Zato bi bilo treba nekatere 
razrede nevarnosti, ki jih obravnavajo 
navedene direktive, vendar še niso 
vključeni v GHS, ohraniti v tej uredbi. V 
tej uredbi bi bilo treba ohraniti tudi pojem 
„nevarno“, kakor je opredeljen v navedenih 
direktivah, ki ne vključuje navedenih 
razredov nevarnosti, ki so del GHS, vendar 
niso zajete v direktivah 67/548/EGS in 
1999/45/ES, da bi se čim bolj zmanjšal 
učinek na druge predpise v zakonodaji 
Skupnosti, ki se nanašajo na ta pojem.

ljudi in okolja, ki jo zagotavljajo navedene 
direktive. Zato bi bilo treba nekatere 
razrede nevarnosti, ki jih obravnavajo 
navedene direktive, vendar še niso 
vključeni v GHS, na primer tiste, ki se 
nanašajo na uničevanje ozonskega plašča, 
ohraniti v tej uredbi. V tej uredbi bi bilo 
treba ohraniti tudi pojem „nevarno“, kakor 
je opredeljen v navedenih direktivah, ki ne 
vključuje navedenih razredov nevarnosti, 
ki so del GHS, vendar niso zajete v 
direktivah 67/548/EGS in 1999/45/ES, da 
bi se čim bolj zmanjšal učinek na druge 
predpise v zakonodaji Skupnosti, ki se 
nanašajo na ta pojem.

Or. el

Obrazložitev

Poudariti je treba, da zakonodaja Skupnosti zapolnjuje vrzel v globalnem usklajenem sistemu 
za razvrščanje in označevanje kemikalij v zvezi s tanjšanjem ozonskega plašča, ki je eden od 
večjih svetovnih okoljskih problemov.

Predlog spremembe 14
Anni Podimata

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi zagotavljanja informacij o 
nevarnih snoveh tudi v primerih, ko so te 
del zmesi, bi bilo treba, kadar je to 
primerno, označiti tudi zmesi, če vsebujejo 
vsaj eno snov, ki je razvrščena kot nevarna, 
čeprav same zmesi niso razvrščene kot 
nevarne.

(19) Zaradi zagotavljanja informacij o 
nevarnih snoveh in zaščite pred njimi tudi 
v primerih, ko so te del zmesi, bi bilo treba, 
kadar je to primerno, označiti tudi zmesi, 
če vsebujejo vsaj eno snov, ki je razvrščena 
kot nevarna, čeprav same zmesi niso 
razvrščene kot nevarne.

Or. el

Obrazložitev

 Namen razvrščanja, označevanja in pakiranja ni le informiranje, ampak tudi varovanje 
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zdravja potrošnikov in okolja.  

Predlog spremembe 15
Anni Podimata

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za zagotovitev ustrezne razvrstitve 
zmesi bi bilo treba pri razvrščanju zmesi
upoštevati razpoložljive informacije o 
sinergijskih in nasprotnih učinkih.

(32) Za zagotovitev ustrezne razvrstitve 
zmesi bi bilo treba (črtano) upoštevati 
razpoložljive informacije o sinergijskih in 
nasprotnih učinkih (njihovih sestavin).

Or. el

Obrazložitev

Boljše besedilo je vzeto iz obrazložitve.

Predlog spremembe 16
Anni Podimata

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Pozornost organov bi morala biti 
usmerjena na snovi, ki vzbujajo največjo 
skrb. Zato bi bile potrebne določbe, ki bi 
pristojnim organom ali dobaviteljem 
omogočile pošiljanje predlogov Agenciji 
za usklajeno razvrščanje snovi, razvrščenih 
glede na rakotvornost, mutagenost 
zarodnih celic ali strupenost za 
razmnoževanje kategorij 1A ali 1B, glede 
na preobčutljivost dihal ali od primera do 
primera glede na druge učinke. Agencija bi 
morala dati svoje mnenje o predlogu, 
zainteresiranim stranem pa bi bilo treba 
omogočiti, da predložijo svoje pripombe. O 
končni razvrstitvi bi morala odločiti 

(44) Pozornost organov bi morala biti 
usmerjena na snovi, ki vzbujajo največjo 
skrb glede zdravja in okolja. Zato bi bile 
potrebne določbe, ki bi pristojnim organom 
ali dobaviteljem omogočile pošiljanje 
predlogov Agenciji za usklajeno 
razvrščanje snovi, razvrščenih glede na 
rakotvornost, mutagenost zarodnih celic ali 
strupenost za razmnoževanje kategorij 1A 
ali 1B, glede na preobčutljivost dihal ali od 
primera do primera glede na druge učinke. 
Agencija bi morala dati svoje mnenje o 
predlogu, zainteresiranim stranem pa bi 
bilo treba omogočiti, da predložijo svoje 
pripombe. O končni razvrstitvi bi morala 
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Komisija. odločiti Komisija.

Or. el

Predlog spremembe 17
Edit Herczog ob podpori delovne skupine PSE

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52a) Zaradi zagotavljanja ustreznih 
informacij potrošnikom glede 
preprečevanja nesorazmernih ukrepov, 
kot je embalaža, varna za otroke, ki lahko 
izhajajo iz pretiranega razvrščanja snovi 
in zmesi, ter zaradi preprečevanja 
podvajanja testiranj, bi morale države 
članice uvesti postopek, ki bi vsem 
dobaviteljem, zlasti malim in srednje 
velikim podjetjem v okviru določenih 
skupin proizvodov, pomagal pri določitvi 
ustrezne razvrstitve,označevanja in 
pakiranja takšnih snovi in zmesi.

Or. en

Obrazložitev

Kadar ima proizvajalec glede snovi, uporabljenih v izdelku (zmesi), na voljo le informacijo, ki 
mu jo zagotovi(jo) dobavitelj(i), se pri določitvi razvrstitve snovi opira na oceno informacij, 
izvedeno po postopku iz odstavka 4 člena 9. Pri tem lahko pride do podcenjevanja ali (še raje) 
do precenjevanja nevarnih lastnosti zmesi. Dostopnost in priznanje postopka, ki bi omogočal 
pridobitev izvedenskega mnenja ter dodatnih informacij in podatkov, potrebnih za oceno 
zmesi, bosta  zagotovila natančnejše razvrščanje in koristila predvsem malim in srednje 
velikim podjetjem.
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Predlog spremembe 18
Edit Herczog ob podpori delovne skupine PSE

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kadar je za specifično skupino 
proizvodov vzpostavljen center za 
nevarnost in razvrstitev, ki združuje 
strokovno znanje pri oceni informacij, 
podatke o testiranjih, določanje 
zanesljivosti dokazov in premostitvena 
načela glede snovi in zmesi v tej skupini 
proizvodov, se dobavitelj pri ugotavljanju 
nevarnosti, povezanih s to snovjo ali 
zmesjo, lahko zanese na oceno, ki jo 
pripravi center. 

Or. en

Obrazložitev

Kadar ima proizvajalec glede snovi, uporabljenih v izdelku (zmesi), na voljo le informacijo, ki 
mu jo zagotovi(jo) dobavitelj(i), se pri določitvi razvrstitve snovi opira na oceno informacij, 
izvedeno po postopku iz odstavka 4 člena 9. Pri tem lahko pride do podcenjevanja ali (še raje) 
do precenjevanja nevarnih lastnosti zmesi. Dostopnost in priznanje postopka, ki bi omogočal 
pridobitev izvedenskega mnenja ter dodatnih informacij in podatkov, potrebnih za oceno 
zmesi, bosta  zagotovila natančnejše razvrščanje in koristila predvsem malim in srednje 
velikim podjetjem.

Predlog spremembe 19
Dragoş Florin David

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Snov ali zmes, razvrščena kot 
nevarna, je opremljena z oznako, ki obsega 
naslednje elemente:

1. Snov ali zmes, razvrščena kot 
nevarna, je opremljena z oznako na 
embalaži, ki obsega naslednje elemente:

Or. ro



PE402.576v01-00 8/11 AM\708163SL.doc

SL

Obrazložitev

Oznaka je lahko le na embalaži. Označba na embalaži, ki navaja, katero snov za 
nevtralizacijo je treba uporabiti, je nujen varnostni ukrep, prav tako kot navedba telefonske 
številke za klic v sili (112).

Predlog spremembe 20
Dragoş Florin David

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 17 – odstavek 1 – točka (h a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) kjer je primerno, navedba snovi za 
nevtralizacijo, ki jo je treba uporabiti v 
primeru nezgode;

Or. ro

Obrazložitev

Oznaka je lahko le na embalaži. Označba na embalaži, ki navaja, katero snov za 
nevtralizacijo je treba uporabiti, je nujen varnostni ukrep, prav tako kot navedba telefonske 
številke za klic v sili (112).

Predlog spremembe 21
Dragoş Florin David

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 17 – odstavek 1 – točka (h b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(hb) številka za klic v sili v primeru 
nezgode (112).

Or. ro

Obrazložitev

Označba je lahko le na embalaži. Označba na embalaži, ki navaja, katero snov za 
nevtralizacijo je treba uporabiti, je nujen varnostni ukrep, prav tako kot navedba telefonske 
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številke za klic v sili (112).

Predlog spremembe 22
Edit Herczog

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 31 – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) kronično nevarna snov za vodno okolje 
kategorije 1, 2, 3 in 4.

(k) kronično nevarna snov za vodno okolje 
kategorije 1 in 2.

Or. en

Obrazložitev

Za kategoriji 3 in 4 kronično nevarne snovi za vodno okolje ne obstaja piktogram za 
nevarnost. Če izjave o nevarnosti na embalaži ne bi bilo, se uporabniki ne bi zavedali 
določene nevarnosti. Predlagani predlog spremembe odraža sedanje ravnanje v direktivi o 
nevarnih pripravkih za zmesi, razvrščene kot R10 ali R52/53, npr. pri razvrstitvah, ki niso 
povezane s simbolom za nevarnost. Povezan s predlogom spremembe k členu 31(1 a)(novo).

Predlog spremembe 23
Edit Herczog

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 31 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Na označbah embalaž z vsebnostjo 125 
ml ali manj ni treba navajati varnostnih 
izjav, če je snov ali zmes razvrščena kot 
kronično nevarna snov za vodno okolje 
kategorije 3 ali 4.

Or. en

Obrazložitev

Povezan s predlogom spremembe k členu 31, odstavek 1, točka k).  Za kategoriji 3 in 4 
kronično nevarne snovi za vodno okolje ne obstaja piktogram za nevarnost. Če izjave o 
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nevarnosti na embalaži ne bi bilo, se uporabniki ne bi zavedali določene nevarnosti. 
Predlagani predlog spremembe odraža sedanje ravnanje v direktivi o nevarnih pripravkih za 
zmesi, razvrščene kot R10 ali R52/53, npr. pri razvrstitvah, ki niso povezane s simbolom za 
nevarnost.

Predlog spremembe 24
Edit Herczog

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Obveznost označevanja ne velja za 
zavojčke za enkratno uporabo, enkratno 
storitev, enkraten odmerek ali enkratno 
dozo, shranjene v embalaži, označeni v 
skladu s to uredbo, ki se iz nje odstranijo 
izključno zaradi enkratne uporabe v 
skladu z navodili za uporabnika, 
priloženimi embalaži.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev vprašanja glede zmesi, dobavljenih v obliki enojnih odmerkov, kjer je izdelek (na 
primer tableta) a) namenjen izključno za enkratno uporabo, b) se izdelek odstrani iz zunanje 
embalaže neposredno pred uporabo in c) vsa navodila (in dodatno označevanje) so na 
zunanji embalaži.

Predlog spremembe 25
Edit Herczog

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 36 – odstavek 1 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se uporablja tako zunanja kot tudi 
notranja embalaža in kadar na zunanji 
embalaži ni piktograma v skladu s pravili 
za prevoz nevarnega blaga iz Uredbe 
(EGS) št. 3922/91, Direktive 94/55/ES, 

1. Kadar se uporablja tako zunanja kot tudi 
notranja embalaža in se zunanja embalaža 
označuje v skladu s pravili za prevoz 
nevarnega blaga iz Uredbe (EGS) št. 
3922/91, Direktive 94/55/ES, Direktive 
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Direktive 96/49/ES ali Direktivo 
2002/59/ES, se tako notranja kot tudi 
zunanja embalaža označuje v skladu s to 
uredbo.

96/49/ES ali Direktivo 2002/59/ES, se 
notranja embalaža označuje v skladu s to 
uredbo.

Or. en

Obrazložitev

In line with DPD Article 11.6(a).

Predlog spremembe 26
Anni Podimata

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 48 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pri oglaševanju snovi ali zmesi si je 
treba prizadevati, da se zagotovi točne in 
nepristranske podatke in da se ne zavaja 
končnih uporabnikov. 

Or. el

Obrazložitev

Predvsem je pomembno opredeliti namen oglaševanja snovi in zmesi. 
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