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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog, tako kot je v nadaljevanju spremenjen, pomeni pomemben korak v procesu, ki ga je 
v letih 1980-1990 začela Mednarodna organizacija dela ter nadaljevala in razširila konferenca 
Združenih narodov o okolju in razvoju. 

Cilji globalno usklajenega sistema za razvrščanje in označevanje kemikalij (angleška kratica 
GHS) vsebujejo usklajena merila za razvrščanje snovi in zmesi glede na fizično nevarnost, 
nevarnost za zdravje ali okolje ter usklajene elemente za obveščanje o teh nevarnostih, 
vključno z določbami o označevanju in z varnostnimi listi.

Poročevalec se veseli te pobude: pristop na svetovni ravni je v skladu s ciljem za povečano 
varstvo zdravja in okolja ter z mednarodno izmenjavo blaga.

Predlog Komisije usklajuje pravila za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi in zmesi. 
Ta predlog zavezuje podjetja, da sama razvrstijo svoje snovi in zmesi ter prijavijo razvrstitve. 
V predlogu je v Prilogi VI naveden usklajen seznam razvrščenih snovi na ravni Skupnosti, 
poleg tega pa predlog vzpostavlja popis razvrstitev in označitev, ki vsebuje vse zgoraj 
navedene prijave in usklajene razvrstitve.

Zaželena je skladnost z REACH glede rokov in pristopa na osnovi tonaže ali glede prilog, 
zlasti Priloge VI.

V predlogu Komisije je del 3 Priloge VI zavezujoč. Ta del mora vsebovati le razvrstitve, ki so 
v skladu z REACH in s členom 38 osnutka uredbe, usklajene na ravni Skupnosti, torej 
rakotvornost, mutagenost zarodnih celic in preobčutljivost dihal, ter ustrezno utemeljene 
posamezne primere (člen 38-2).
Predlagano je oblikovanje dela 4 Priloge VI, ki naj vsebuje razvrstitve in označbe nevarnih 
snovi, za katere že obstaja uskladitev na ravni Skupnosti z direktivo 67/548/EGS za kategorije 
nevarnosti, ki niso opredeljene v členu 38-1. Te razvrstitve in označbe so prenesene ob 
upoštevanju meril za razvrščanje in označevanje v skladu s Prilogo I.
Predlog Komisije, da se uvede razvrstitve v del 3 Priloge VI enako kot tiste, ki se jih bo še 
nadalje usklajevalo na podlagi člena 38, v skladu s postopki iz členov 39 in 40, ima precej 
pomanjkljivosti:

- "prevod" razvrstitev "Priloga I Direktive 67/548/EGS" v razvrstitve "GHS" je nastal brez 
dogovora;

- zaradi razlik med sedanjimi merili in tistimi iz GHS je za mnoge snovi predvidena možnost 
odstopanja od razvrstitve iz Priloge VI, del 3;

- določba člena 4.6, ki zahteva "dopolnitev" razvrstitev iz Priloge VI, del 3, se lahko izvaja le 
pri "delnih" razvrstitvah, kot je predvideno v členu 38;

- ker ni predvidena revizija in posodobitev razvrstitev, bodo postopoma zastarele. Če so 
zavezujoče, ne bo možno upoštevati novih podatkov, zlasti ne tistih, ki bodo nastali z 
izvajanjem uredbe REACH.
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Del 4 Priloge VI bo služil kot nezavezujoče referenčno orodje, uporabljali pa ga bodo organi 
in industrije.
Tako ne bo "izgubljeno" delo več desetletij, ki so ga opravili izvedenci Komisije, držav članic 
in industrije za oblikovanje Priloge I Direktive 67/548/EGS, saj se bodo lahko povsem 
uporabila merila GHS.
Dobavitelji, ki bi uporabljali drugačno razvrščanje in označevanje od tistega iz Priloge VI, del 
4, bodo morali v skladu s členom 49 pristojnim organom dokazati, da so pravilno uporabili 
merila iz delov od 2 do 5 Priloge I.
Nezavezujoča Priloga VI, razen dela 3, bi pomenila tudi dvojno prednost: izognitev 
nejasnostim, protislovju, dvoumnostim itd. pri popisu razvrstitev in označb iz poglavja 2 tega 
istega naslova V ter neoviranje mednarodnih izmenjav.

Kar zadeva informacije o končnem proizvodu (ker se je Komisija odločila, da vključi tudi 
poproizvodni segment), morata prevladati kakovost in ustreznost informacije, ne pa količina 
informacij. 

Ker gre za globalni sistem, je pomembno, da bodoča uredba ne prinaša evropskim podjetjem 
obvez, ki ne bi veljale za njihovo mednarodno konkurenco.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 21

(21) Ker se razvrstitev snovi ali zmesi lahko 
opravi že na podlagi razpoložljivih 
informacij, bi morale biti razpoložljive 
informacije, ki se uporabljajo za namene te 
uredbe, kolikor je mogoče v skladu z 
bistvenimi določbami Uredbe (ES) št. 
1907/2006, določbami o prevozu ali 
mednarodnimi načeli ali postopki za 
potrjevanje informacij, da se zagotovi 
kakovost in primerljivost rezultatov ter 
skladnost z drugimi zahtevami na 
mednarodni ravni ali na ravni Skupnosti. 

(21) Razvrstitev snovi ali zmesi se lahko 
opravi že na podlagi razpoložljivih 
informacij, zato bi morale biti razpoložljive 
informacije, ki se uporabljajo za namene te 
uredbe, kolikor je mogoče v skladu z 
bistvenimi določbami Uredbe (ES) št. 
1907/2006, določbami o prevozu ali 
mednarodnimi načeli ali postopki za 
potrjevanje informacij, da se zagotovi 
kakovost in primerljivost rezultatov ter 
skladnost z drugimi zahtevami na 
mednarodni ravni ali na ravni Skupnosti. 
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Enako bi moralo veljati tudi, kadar se 
dobavitelj odloči, da pridobi nove 
informacije.

Enako bi moralo veljati tudi, kadar se 
dobavitelj odloči, da pridobi nove 
informacije.

Obrazložitev

Jasno mora biti, da je pri razvrščanju snovi ali zmesi treba upoštevati vse ustrezne 
razpoložljive informacije.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 25

(25) Nove informacije glede fizikalnih 
nevarnosti bi vedno morale biti potrebne, 
razen kadar so podatki že na voljo ali kadar 
je v delu 2 predvideno odstopanje.

(25) Poskusi za določanje fizikalnih 
nevarnosti snovi ali zmesi so vedno 
potrebni, razen kadar so podatki že na voljo 
ali kadar je v delu 2 predvideno odstopanje.

Predlog spremembe 3
ČLEN 9, ODSTAVEK 4, ALINEA 2

Kadar pa te informacije ne omogočajo 
uporabe premostitvenih načel, dobavitelj 
oceni informacije z uporabo druge metode 
ali metod, opisanih v posameznih oddelkih 
iz delov 3 in 4 Priloge I.

Kadar pa te informacije ne omogočajo 
uporabe premostitvenih načel in ko mnenje 
izvedencev ne more opravičiti širitve prek 
premostitvenih načel, dobavitelj oceni 
informacije z uporabo druge metode ali 
metod, opisanih v posameznih oddelkih iz 
delov 3 in 4 Priloge I.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z uporabo izraza ZN - GHS o mnenju izvedencev (1.3.2.4.8 Vijolične 
knjige): "Pristop k razvrščanju zmesi predvideva na mnogih področjih pomoč izvedencev, da 
bi se zagotovilo, da so obstoječe informacije uporabne za čim večje število zmesi, da bi se 
tako varovalo človekovo zdravje in okolje."

Predlog spremembe 4
ČLEN 11, ODSTAVEK 3

3. Mejne vrednosti iz odstavkov 1 in 2 so 
nižje od:

3. Mejne vrednosti iz odstavkov 1 in 2 bodo 
morale biti najnižje glede na:

a) splošnih mejnih vrednosti, določenih v a) posebne mejne koncentracije, navedene v 
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Tabeli 1.1 dela 1 Priloge I; delu 3 Priloge IV, ali
b) vseh posebnih mejnih koncentracij, 
določenih v delu 3 priloge VI ali popisu 
razvrstitev in označitev iz člena 43;

b) mejne koncentracije, določene v popisu 
razvrstitev in označitev iz člena 43, če je 
prišlo do dogovora med avtorji prijave, ali
(ba) splošne mejne vrednosti, določene v 
Tabeli 1.1 dela 1 Priloge I, ko posebne 
mejne koncentracije iz točk a in b niso na 
voljo;

c) vseh koncentracij iz ustreznih oddelkov 
dela 2 Priloge I ali vseh splošnih mejnih 
koncentracij za razvrstitev iz ustreznih 
oddelkov delov 3 do 5 Priloge I, kadar 
posebne mejne koncentracije iz točke b niso 
na voljo.

c) vse koncentracije iz ustreznih oddelkov 
dela 2 Priloge I ali vse splošne mejne 
koncentracije za razvrstitev iz ustreznih 
oddelkov delov 3 do 5 Priloge I, kadar 
posebne mejne koncentracije iz točk a, b ali 
ba niso na voljo.

Obrazložitev

Besedilo v sedanji obliki bi brez obrazložitve avtomatično vplivalo na najnižje mejne 
vrednosti. V preteklosti je obstajala obrazložitev za določanje posebnih mejnih koncentracij 
snovi, ki so bile višje od splošnih mejnih vrednosti.

Predlog spremembe 5
ČLEN 12, TOČKA C)

c) kadar ustrezne in zanesljive informacije 
kažejo na možni pojav sinergijskih in 
nasprotnih učinkov med snovmi v zmesi, za 
katero je ocena temeljila na informacijah 
za snovi v zmesi.

c) kadar ustrezne in zanesljive informacije 
kažejo na možni pojav sinergijskih ali 
nasprotnih učinkov med snovmi v zmesi.

Predlog spremembe 6
ČLEN 37, ODSTAVEK 2

2. Embalaža v obliki posode, ki vsebuje 
nevarno snov ali zmes, ki se prodaja ali je na 
voljo za splošno uporabo, nima oblike ali 
grafične okrasitve, s katero bi bila privlačna 
za otroke ali bi lahko spodbudila njihovo 
dejavno radovednost ali bila zavajajoča za 
potrošnike, prav tako nima izgleda ali oznak, 
ki se uporabljajo za živila, živalsko krmo, 

2. Embalaža v obliki posode, ki vsebuje 
nevarno snov ali zmes, ki se prodaja ali je na 
voljo za splošno uporabo, nima oblike ali 
grafične okrasitve, s katero bi bila privlačna 
za otroke ali bi lahko spodbudila njihovo 
dejavno radovednost ali bila zavajajoča za 
potrošnike, prav tako nima izgleda ali oznak, 
ki se uporabljajo za živila, živalsko krmo, 
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zdravila ali kozmetične izdelke. zdravila ali kozmetične izdelke.
Kadar takšne posode ustrezajo zahtevam iz 
oddelka 3.1.1 Priloge II, se opremijo z 
zapirali, varnimi za otroke, v skladu z 
oddelkoma 3.1.2 in 3.1.3 Priloge II.

Kadar takšne posode ustrezajo zahtevam iz 
oddelka 3.1.1 Priloge II, se opremijo z 
zapirali, varnimi za otroke, v skladu z 
oddelkoma 3.1.2 in 3.1.3 Priloge II, razen če 
se posebne določbe o pakiranju nanašajo 
na zmes v drugi direktivi ali uredbi EU, 
zlasti v uredbah (ES) št 648/2004 in (ES) št 
907/2006.

Kadar takšne posode ustrezajo zahtevam iz 
oddelka 3.2.1 Priloge II, so opremljene z 
otipnim opozorilom za nevarnost v skladu z 
oddelkom 3.2.2 Priloge II.

Kadar takšne posode ustrezajo zahtevam iz 
oddelka 3.2.1 Priloge II, se opremijo z 
zapirali, varnimi za otroke, v skladu z 
oddelkom 3.2.2 Priloge II, razen če se 
posebne določbe o pakiranju nanašajo na 
zmes v drugi direktivi ali uredbi EU, zlasti v 
uredbah (ES) št 648/2004 in (ES) št 
907/2006.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe preprečuje prekrivanje z določbami iz drugih direktiv ali uredb EU.

Predlog spremembe 7
ČLEN 40, NASLOV

Vsebina mnenj in odločitev o usklajeni 
razvrstitvi in označitvi v Prilogi VI; 
dostopnost informacij

Vsebina mnenj in odločitev o usklajeni 
razvrstitvi in označitvi v Prilogi VI, del 3; 
dostopnost informacij

Obrazložitev

S predlogom Komisije postaja del 3 Priloge VI zavezujoč. Predlagano je oblikovanje dela 4, 
ki naj vsebuje razvrstitve in označbe nevarnih snovi, za katere že obstaja uskladitev na ravni 
Skupnosti z direktivo 67/548/EGS za kategorije nevarnosti, ki niso opredeljene v členu 38. Del 
4 Priloge VI bo služil kot nezavezujoče referenčno orodje, uporabljali pa ga bodo organi in 
industrije.

Predlog spremembe 8
ČLEN 40 A (novo)

Člen 40 a
Nevarne snovi, kot jih razvršča in označuje 
Direktiva 67/548/EGS glede na kategorije 
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nevarnosti, ki niso opredeljene v členu 38-1
Dobavitelji lahko uporabljajo razvrstitve in 
označbe iz Priloge VI, del 4.
Če se dobavitelj odloči, da se ne bo držal 
teh razvrstitev in označb, mora ponovno 
oceniti snov ali zmes na podlagi meril iz 
delov od 2 do 5 Priloge I.

Obrazložitev

S predlogom Komisije postaja del 3 Priloge VI zavezujoč. Predlagano je, da se oblikuje tudi 
del 4, ki naj vsebuje razvrstitve in označbe nevarnih snovi, za katere že obstaja uskladitev na 
ravni Skupnosti z direktivo 67/548/EGS za kategorije nevarnosti, ki niso opredeljene v členu 
38. Del 4 Priloge VI bo služil kot nezavezujoče referenčno orodje, uporabljale pa ga bodo 
organi in industrije.

Predlog spremembe 9
ČLEN 41, ODSTAVEK 1, PRVA ALINEA

1. Vsi proizvajalci, uvozniki ali skupine 
proizvajalcev ali uvoznikov, v nadaljnjem 
besedilu "prijavitelji", ki dajejo v promet 
snov, ki jo je treba registrirati v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006, ali snov, ki je 
bodisi sama razvrščena kot nevarna, bodisi 
je prisotna v zmesi nad mejnimi 
koncentracijami, določenimi v Direktivi 
1999/45/ES ali v tej uredbi, zaradi česar je 
zmes razvrščena kot nevarna, Agenciji v 
prijavi sporočijo naslednje informacije, da 
jih ta vključi v popis iz člena 43:

1. Vsi proizvajalci, uvozniki ali skupine 
proizvajalcev ali uvoznikov, v nadaljnjem 
besedilu "prijavitelji", ki dajejo v promet 
snov, ki je bila razvrščena kot nevarna in ki 
jo je treba registrirati v skladu z Uredbo (ES)
št. 1907/2006, ali več kot eno tono na leto 
snovi, ki je bodisi sama razvrščena kot 
nevarna, bodisi je prisotna v zmesi nad 
mejnimi koncentracijami, določenimi v 
Direktivi 1999/45/ES ali v tej uredbi, zaradi 
česar je zmes razvrščena kot nevarna, 
Agenciji v prijavi sporočijo naslednje 
informacije, da jih ta vključi v popis iz 
člena 43:

Obrazložitev

Prijava agenciji za popis razvrstitev s 1.12.2010 ne sme zadevati registriranih snovi, ki so že 
na tržišču, ampak samo tiste, ki so razvrščene kot nevarne, tudi v okviru REACH. V zadnjih 
dveh navedenih primerih (snovi, razvrščene kot nevarne same po sebi ali v zmesi) mora biti 
predvidena mejna vrednost (1t/leto). Če mejna vrednost ne bi bila določena, bi to lahko 
povzročilo pravno negotovost in bi imelo negativne posledice za raziskave in razvoj.

Predlog spremembe 10
ČLEN 45
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1. Države članice imenujejo organ ali 
organe, pristojne za sprejemanje informacij 
od dobaviteljev, vključno s kemijsko sestavo
zmesi, ki se dajo v promet in razvrstijo ali 
štejejo kot nevarne zaradi svojih učinkov na 
zdravje ali svojih fizikalnih učinkov.

1. Države članice imenujejo organ ali 
organe, pristojne za sprejemanje informacij 
od dobaviteljev o zmeseh, ki se dajo v 
promet in razvrstijo ali štejejo kot nevarne 
zaradi svojih učinkov na zdravje ali svojih 
fizikalnih učinkov.

(1a) Informacije iz odstavka 1 so 
predstavljene v obliki, določeni v Prilogi 
VII a1, in zadoščajo za zadovoljevanje 
zdravniških zahtev po oblikovanju ukrepov 
za preprečevanje in zdravljenje, zlasti v 
nujnih primerih.

2. Imenovani organi poskrbijo za vsa 
potrebna jamstva za varovanje tajnosti 
prejetih informacij. Takšne informacije se 
smejo uporabljati samo za zdravstvene 
potrebe pri oblikovanju preventivnih in 
kurativnih ukrepov, zlasti v nujnih primerih.
Informacije se ne uporabijo za druge 
namene.

2. Imenovani organi poskrbijo za vsa 
potrebna jamstva za varovanje tajnosti 
prejetih informacij. Takšne informacije se 
smejo uporabljati samo za zadovoljevanje 
zdravniških zahtev iz odstavka 2 in se ne 
uporabijo za druge namene.

3. Imenovani organi prejmejo od 
dobavitelja, odgovornega za trženje, vse 
informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje 
nalog, za katere so pristojni.

3. Imenovani organi prejmejo od 
dobavitelja, odgovornega za trženje, vse 
informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje 
nalog, za katere so pristojni.

(3a) Vsako leto države članice sporočijo 
evropski bazi podatkov o nesrečah, ki je 
bila uvedena v okviru programa EHLASS 
(Evropska statistika o nesrečah doma in v 
prostem času) natančne podatke o številu 
nesreč in o vpletenih zmeseh, za katere so 
pristojni organi dobili zahtevo za dajanje 
zdravstvenih nasvetov o oblikah in ukrepih 
za zdravljenje.
1 Predpisi o informiranju, kot jih določajo predpisi 
EACCPT (Evropsko združenje centrov proti 
zastrupitvam in nadzor nad strupenimi snovmi), so 
osnova Priloge VII a

Obrazložitev

Vsaka država članica ima drugačno ureditev glede zahtev o informacijah in zahtevanih 
oblikah, zato bo postopek Skupnosti omogočil preglednost in praktične vidike izvajanja.
Evropsko združenje centrov proti zastrupitvam in nadzor nad strupenimi snovmi je objavilo 
predpise o informiranju, ki bi tvorili osnovo za novo Prilogo 7a.
Baza podatkov o nesrečah, ki jo oblikuje GD SANCO, bi omogočala posredovanje podatkov o 
zmeseh in o njihovi vpletenosti v nesreče, ki bi jih zbrali pristojni organi.
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Predlog spremembe 11
ČLEN 52, ODSTAVEK 1

1. Če ima država članica utemeljene razloge 
za mnenje, da pomeni snov ali zmes zaradi 
razvrstitve, označevanja ali pakiranja, 
nevarnost za zdravje ljudi ali okolje, čeprav 
izpolnjuje zahteve iz te uredbe, lahko 
sprejme ustrezne začasne ukrepe. Država 
članica o tem takoj obvesti Komisijo, 
Agencijo in druge države članice, pri tem pa 
navede razloge za svojo odločitev.

1. Če ima država članica utemeljene razloge 
za mnenje, da pomeni snov ali zmes zaradi 
razvrstitve, označevanja ali pakiranja, 
nevarnost za zdravje ljudi ali okolje, če 
izpolnjuje ali ne zahteve iz te uredbe, ali v 
primeru spora z dobaviteljem, lahko 
sprejme ustrezne začasne ukrepe. Država 
članica o tem takoj obvesti Komisijo, 
Agencijo in druge države članice, pri tem pa 
navede razloge za svojo odločitev.

Obrazložitev

Treba je predvideti možnost spora med dobaviteljem in državo članico v zvezi z razlago 
zahtev iz uredbe ter postopek za zagotavljanje usklajenega razvrščanja, če pride do spora.
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