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КРАТКА ОБОСНОВКА

The proposal, as amended below, marks an important stage in a process launched in the 1980s 
by the International Labour Organisation and taken over, and later expanded, by the United
Nations Conference on Environment and Development.

The aims of the Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
(GHS) cover harmonised criteria for classifying substances and mixtures, according to the 
physical, health, or environmental hazards that they pose, and harmonised means of 
communicating those hazards, including provisions on labelling and safety data sheets.

Your draftswoman can only applaud this initiative: it is entirely appropriate to adopt a global 
approach aimed at protecting health and the environment more effectively while allowing for 
international trade in the products concerned.

The Commission proposal harmonises the rules on classification, labelling, and packaging of 
substances and mixtures. It imposes an obligation on firms to classify their substances and 
mixtures on their own initiative and notify the classifications. It lays down a harmonised list 
of substances classified at Community level (in Annex VI). Finally, it establishes a 
classification and labelling inventory encompassing all of the notifications and harmonised 
classifications mentioned above.

It would be desirable for the proposal to be consistent with REACH as regards both time-
frames and a tonnage-based approach or where the annexes are concerned, not least Annex 
VI.

According to the Commission proposal, part 3 of Annex VI is binding. The only thing that 
this part should contain is the classifications which, by virtue of REACH and Article 38 of the 
draft regulation, will remain harmonised at Community level, that is to say, carcinogenicity, 
mutagenicity, reproductive toxicity (c/m/r), and respiratory sensitisation, along with justified 
specific cases (Article 38(2)).

It is proposed to add a part 4 to Annex VI to cover classifications and labelling provisions for 
hazardous substances which have already been the subject of Community harmonisation 
under Directive 67/548/EEC in connection with hazard categories other than those specified 
in Article 38(1); these classifications and forms of labelling will be transferred taking into 
account the classification and labelling criteria set out in Annex I.

The Commission is proposing to incorporate the latter classifications in part 3 of Annex VI, 
alongside those which will remain harmonised under Article 38, applying the procedures set 
out in Articles 39 and 40. This approach entails several drawbacks:

- the ‘translation’, whereby ‘Directive 67/548/EEC, Annex I’ classifications have been 
converted into ‘GHS’ classifications, has been done without consultation;

- bearing in mind that, as far as many substances are concerned, the present criteria and the 
GHS criteria do not correspond exactly, it will be permitted to depart from the classification 
laid down in Annex VI, part 3;
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- the requirement in Article 4(6) to ‘complete’ classifications entered in Annex VI, part 3, can 
apply only to ‘partial’ classifications as referred to in Article 38;

- since classifications will not be revised or updated, they will gradually become obsolete. If 
they are binding, it will be impossible to take new data into account, in particular data 
generated by applying the REACH regulation.

Part 4 of Annex VI should thus be viewed as a non-binding reference tool that will be 
extensively used by industry and the authorities.

The decades of work by Commission experts, Member States, and industry to compile 
Annex I to Directive 67/548/EEC will consequently not ‘go to waste’, and the GHS criteria 
will, moreover, be possible to apply in full.

If they were to use classifications and forms of labelling different from those specified in 
Annex VI, part 4, suppliers would be required, under Article 49, to prove to the proper 
authorities that they had duly observed the criteria set out in parts 2 to 5 of Annex I.

A non-binding Annex VI, excepting part 3, would also present a twofold advantage in that it 
would avert confusion, inconsistencies, ambiguities, and the like in relation to the 
classification and labelling inventory, dealt with in Title V, Chapter 2, and would not impede 
international trade.

As regards the information affixed to finished products, given that the Commission has 
chosen to include post-manufacturing, the paramount consideration has to be the quality and 
relevance of information and not its quantity.

Lastly, since what is involved is a global system, the future regulation must not subject 
European firms to constraints that their international rivals would escape.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 7

(7) Ползите за предприятията ще се 
увеличават заедно с увеличаване броя на 
страните по света, които приемат GHS 
критериите в своето законодателство.

(7) Ползите за предприятията ще се 
увеличават заедно с увеличаване броя на 
страните по света, които приемат GHS 
критериите в своето законодателство. 
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Общността следва да стои на предни 
позиции в този процес, за да поощрява 
другите страни да я последват и за да 
дава конкурентно предимство на 
индустрията в Общността.

Общността следва да стои на предни 
позиции в този процес, за да поощрява 
другите страни да я последват и за да 
дава конкурентно предимство на 
индустрията в Общността и по-
конкретно на малките и средни 
предприятия (МСП).

Обосновка

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.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 19

(19) За осигуряване на информация 
относно опасните вещества, когато 
същите са включени в смеси, смесите 
също трябва да бъдат етикетирани, 
където е уместно, в случай че съдържат 
поне едно вещество, което е 
класифицирано като опасно, дори и ако 
самите смеси не са класифицирани като 
опасни.

(19) За осигуряване на информация 
относно опасните вещества и за 
предпазване от тях, когато същите са 
включени в смеси, смесите също трябва 
да бъдат етикетирани, където е уместно, в 
случай че съдържат поне едно вещество, 
което е класифицирано като опасно, дори 
и ако самите смеси не са класифицирани 
като опасни.

Обосновка

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

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 21

(21) Въпреки че класифицирането на 
което и да е вещество или смес може да 
се извърши въз основа на наличната 
информация, за използването й за 
целите на настоящия регламент 
наличната информация следва за 
предпочитане да се подчинява на 
съответните разпоредби от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, на транспортните 
разпоредби или на международните 
принципи или процедури за 

(21) Класифицирането на което и да е 
вещество или смес може да се извърши 
въз основа на наличната информация, 
която следва да се използва за целите на 
настоящия регламент и следва за 
предпочитане да се подчинява на 
съответните разпоредби от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, на транспортните 
разпоредби или на международните 
принципи или процедури за 
потвърждаване на информация, така че да 
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потвърждаване на информация, така че да 
се гарантира качество и съпоставимост на 
резултатите и съответствие с останалите 
изисквания на международно и 
общностно ниво. Същото следва да се 
прилага и в случаите, когато доставчикът 
предпочете да генерира нова 
информация.

се гарантира качество и съпоставимост на 
резултатите и съответствие с останалите 
изисквания на международно и 
общностно ниво. Същото следва да се 
прилага и в случаите, когато доставчикът 
предпочете да генерира нова 
информация.

Обосновка

It must be made clear that any relevant information available can be taken into consideration 
in the classification of a substance or mixture.

Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 25

(25) Нова информация относно
физичните опасности следва винаги да 
бъде необходима, освен ако данните
вече са налични или ако е предвидена 
дерогация в част 2.

(25) Изпитванията за определяне на
физичните опасности на дадено 
вещество или смес следва винаги да 
бъдат необходими, освен ако вече са 
налични надеждни и адекватни данни
или ако е предвидена дерогация в част 2.

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 44

(44) Ресурсите на органите следва да 
бъдат насочени към веществата, които са 
обект на най-голяма загриженост. 
Следователно трябва да се предвидят 
разпоредби, позволяващи на 
компетентните органи или на 
доставчиците да внасят предложения в 
Агенцията за хармонизирано 
класифициране на вещества, 
класифицирани за канцерогенност, 
мутагенност спрямо зародишните клетки 
или за репродуктивна токсичност 
категории 1A или 1Б, за респираторна 
сенсибилизация или по отношение на 
други влияния в зависимост от 
конкретния случай. Агенцията следва да 
представи своето становище относно 
предложението, а заинтересованите 

(44) Ресурсите на органите следва да 
бъдат насочени към веществата, които са 
обект на най-голяма загриженост по 
отношение на здравето и околната 
среда. Следователно трябва да се 
предвидят разпоредби, позволяващи на 
компетентните органи или на 
доставчиците да внасят предложения в 
Агенцията за хармонизирано 
класифициране на вещества, 
класифицирани за канцерогенност, 
мутагенност спрямо зародишните клетки 
или за репродуктивна токсичност 
категории 1A или 1Б, за респираторна 
сенсибилизация или по отношение на 
други влияния в зависимост от 
конкретния случай. Агенцията следва да 
представи своето становище относно 
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страни следва да имат възможността да 
направят бележки. Решение относно 
окончателната класификация следва да 
вземе Комисията.

предложението, а заинтересованите 
страни следва да имат възможността да 
направят бележки. Решение относно 
окончателната класификация следва да 
вземе Комисията.

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 52 A (ново)

(52а) В интерес на предоставянето на 
подходяща информация за 
потребителите, избягването на 
непропорционални мерки като 
използване на опаковки, недостъпни за 
деца, което може да възникне
вследствие на класифициране на 
вещества и смеси в ненужно висока 
категория, и в интерес на избягването 
на дублиране на 
изпитвания,държавите-членки следва 
да въведат процедура, която помага на 
всички доставчици, особено на 
малките и средни предприятия (МСП) 
в определени специфични групи според 
продуктовия сектор, да определят 
подходящата класификация, 
етикетиране и опаковка за такива 
вещества и смеси.

Обосновка

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.

Изменение 7
ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 4, АЛИНЕЯ 2

Там, където информацията не позволява 
използването на свързващите принципи, 
доставчикът прави оценка на 

Там, където информацията не позволява 
използването на свързващите принципи, 
и когато експертна оценка не може да 
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информацията, като прилага друг метод 
или методи, посочени във всеки раздел на 
части 3 и 4 на приложение I.

оправдае разширения, надхвърлящи 
свързващите принципи, доставчикът 
прави оценка на информацията, като 
прилага друг метод или методи, посочени 
във всеки раздел на части 3 и 4 на 
приложение I.

Обосновка

To make for consistency with the wording of the UN GHS on expert judgement (point 
1.3.2.4.8 of the Mauve Paper): ‘The approach to classifying mixtures includes the application 
of expert judgement in a number of areas in order to ensure existing information can be used 
for as many mixtures as possible to provide protection for human health and the 
environment’.

Изменение 8
ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 4 A (нов)

4а. Когато за специфична група 
продукти е създаден център за 
опасност и класифициране, който 
обединява експертен опит при 
оценяването на информация, на данни 
от изпитвания, на заключения въз 
основа на аргументираността на 
данните и на свързващи принципи по 
отношение на веществата и смесите в 
тази продуктова група, всеки 
доставчик на такива вещества и смеси 
може да разчита на оценка, 
предоставена от този център, с цел 
определяне на опасностите, свързани с 
веществото или сместа.

Обосновка

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.

Изменение 9
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ЧЛЕН 12, БУКВА В)

в) когато адекватна и надеждна 
информация показва потенциалната 
поява на синергични или антагонистични 
ефекти между веществата в една смес, за 
която оценката е извършена на базата 
на информацията за веществата в 
сместа.

в) когато адекватна и надеждна 
информация показва потенциалната 
поява на синергични или антагонистични 
ефекти между веществата в една смес.

Изменение 10
ЧЛЕН 17, ПАРАГРАФ 1, УВОДНА ЧАСТ

1. Всяко вещество или смес, 
класифицирано като опасно, носи етикет, 
включващ следните елементи:

1. Всяко вещество или смес, 
класифицирано като опасно, носи на 
опаковката етикет, включващ следните 
елементи:

Обосновка

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

Изменение 11
ЧЛЕН 31, ПАРАГРАФ 1, БУКВА К)

к) хронично опасни за водната среда 
категория 1, 2, 3 и 4.

к) хронично опасни за водната среда 
категория 1 и 2.

Обосновка

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).

Изменение 12
ЧЛЕН 31, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1а. За опаковки, съдържащи 125 ml или 
по-малко, изреченията за безопасност 
може да не се обозначават на етикета, 
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ако веществото или сместа са 
класифицирани като хронично опасни 
за водната среда категория 3 или 4.

Обосновка

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.

Изменение 13
ЧЛЕН 31, ПАРАГРАФ 2 A (нов)

2а. Опаковки за еднократно 
приложение, еднократно ползване, 
единична порция, или единична доза, 
които се съхраняват в опаковка, 
етикетирана в съответствие с 
настоящия регламент, и които се 
отварят единствено за единична 
употреба съгласно указанията за 
ползване, приложени в опаковката, се 
освобождават от задължението да 
носят етикет.

Обосновка

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.

Изменение 14
ЧЛЕН 36, ПАРАГРАФ 1, АЛИНЕЯ 1

1. В случаите, когато се използва и 
външна, и вътрешна опаковка и върху 
външната опаковка не е поставена 
пиктограма в съответствие с правилата 
за транспортиране на опасни товари, 
предвидени в Регламент (ЕИО) № 
3922/91, Директива 94/55/ЕО, Директива 
96/49/ЕО или Директива 2002/59/ЕО, и 
външната, и вътрешната опаковка се 

1. В случаите, когато се използват и 
външна, и вътрешна опаковка и външната 
опаковка е етикетирана в съответствие 
с правилата за транспортиране на опасни 
товари, предвидени в Регламент (ЕИО) 
№ 3922/91, Директива 94/55/ЕО, 
Директива 96/49/ЕО или 
Директива 2002/59/ЕО, вътрешната 
опаковка се етикетира в съответствие с 
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етикетират в съответствие с настоящия 
регламент.

настоящия регламент.

Обосновка

In line with DPD Article 11.6(a).

Изменение 15
ЧЛЕН 37, ПАРАГРАФ 2

2. Опаковки във формата на контейнери, 
съдържащи опасни вещества или смеси, 
които се продават или предлагат на 
масовия пазар, трябва да не бъдат във 
форма или с графично оформление, за 
което е вероятно да привлече или възбуди 
активното любопитство на деца или да 
подведе потребителите, както и да не 
бъдат с външен вид или обозначение, 
използвани за хранителни продукти за 
хора или животни или медицински или 
козметични продукти.

2. Опаковки във формата на контейнери, 
съдържащи опасни вещества или смеси, 
които се продават или предлагат на 
масовия пазар, трябва да не бъдат във 
форма или с графично оформление, за 
което е вероятно да привлече или възбуди 
активното любопитство на деца или да 
подведе потребителите, както и да не 
бъдат с външен вид или обозначение, 
използвани за хранителни продукти за 
хора или животни или медицински или 
козметични продукти.

В случаите, когато тези контейнери 
отговарят на изискванията на раздел 3.1.1 
на приложение II, те трябва да бъдат 
снабдени с приспособление за затваряне, 
което е недостъпно за деца, в 
съответствие с раздели 3.1.2, 3.1.3 и 
3.1.4.2 на приложение II.

В случаите, когато тези контейнери 
отговарят на изискванията на раздел 3.1.1 
на приложение II, те трябва да бъдат 
снабдени с приспособление за затваряне, 
което е недостъпно за деца, в 
съответствие с раздели 3.1.2, 3.1.3 и 
3.1.4.2 на приложение II, освен ако по 
отношение на опаковането към сместа 
се прилагат специфични разпоредби на 
друга директива или регламент на ЕС, 
в частност Регламент (ЕО) № 648/2004 
и Регламент (ЕО) № 907/2006.

В случаите, когато тези контейнери 
отговарят на изискванията на раздел 3.2.1 
на приложение II, върху тях се поставя 
тактилно предупреждение за опасност в 
съответствие с раздел 3.2.2 на 
приложение II.

В случаите, когато тези контейнери 
отговарят на изискванията на раздел 3.2.1 
на приложение II, върху тях се поставя 
тактилно предупреждение за опасност в 
съответствие с раздел 3.2.2 на 
приложение II, освен ако по отношение 
на опаковането към сместа се 
прилагат специфични разпоредби на 
друга директива или регламент на ЕС, 
в частност Регламент (ЕО) № 648/2004 
и Регламент (ЕО) № 907/2006.
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Обосновка

This amendment avoids overlapping with provisions of other EU directives or regulations.

Изменение 16
ЧЛЕН 41, ПАРАГРАФ 1, АЛИНЕЯ 1

1. Всеки производител или вносител, или 
група от производители или вносители, 
наричани по-нататък „нотификаторите“, 
които пускат на пазара вещество, 
подлежащо на регистрация в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1907/2006, или вещество, класифицирано 
като опасно, самостоятелно или в смес 
над пределните концентрации, 
установени с Директива 1999/45/ЕО или с 
настоящия регламент, както е 
приложимо, които водят до 
класифицирането на сместа като опасна, 
са длъжни да нотифицират пред 
Агенцията следната информация с оглед 
нейното включване в списъка, посочен в 
член 43:

1. Всеки производител или вносител, или 
група от производители или вносители, 
наричани по-нататък „нотификаторите“, 
които пускат на пазара вещество, 
класифицирано като опасно и
подлежащо на регистрация в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1907/2006 или, в количество, 
надвишаващо един тон годишно,
вещество, класифицирано като опасно, 
самостоятелно или в смес над пределните 
концентрации, установени с Директива 
1999/45/ЕО или с настоящия регламент, 
както е приложимо, които водят до 
класифицирането на сместа като опасна, 
са длъжни да нотифицират пред 
Агенцията следната информация с оглед 
нейното включване в списъка, посочен в 
член 43:

Обосновка

The obligation, starting from 1 December 2010, to notify the Agency for the purposes of the 
classification inventory should not apply to every case in which a substance subject to 
registration is to be placed on the market, but only to substances classified as hazardous, 
including where REACH is concerned. In the last two cases mentioned (a substance classified 
as hazardous on its own or in a mixture ...), a threshold (1 tonne a year) should be laid down. 
Failure to do so would undermine legal certainty and adversely affect R & D activities.

Изменение 17
ЧЛЕН 45

1. Държавите-членки определят орган 
или органи, отговорни за получаване на 
информация от доставчиците, 
включително данни за химичния 
състав на смесите, пускани на пазара и 
класифицирани или считани за опасни 

1. Държавите-членки определят орган 
или органи, отговорни за получаване на 
информация от доставчиците относно 
смесите, пускани на пазара и 
класифицирани или считани за опасни 
въз основа на техния ефект върху 
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въз основа на техния ефект върху 
здравето или въз основа на техните 
физически ефекти.

здравето или въз основа на техните 
физически ефекти.

1а. Информацията по параграф 1 се 
представя в определения в Приложение 
VІІ а1 формат и е достатъчна за 
покриване на медицински нужди с цел 
формулиране на предпазни и лечебни 
мерки, особено за спешни случаи.

2. Определените органи осигуряват 
всички необходими гаранции за опазване 
на поверителния характер на получената 
информация. Тази информация може да 
бъде използвана само за покриване на 
медицински нужди с цел формулиране 
на предпазни и лечебни мерки, особено 
за спешни случаи.

2. Определените органи осигуряват 
всички необходими гаранции за опазване 
на поверителния характер на получената 
информация. Тази информация може да 
бъде използвана само за покриване на 
медицинските нужди, посочени в 
параграф 2, и не се използва за други 
цели.

Информацията не се използва за други 
цели.
3. Определените органи имат на свое 
разположение цялата информация, 
изисквана от доставчиците, отговорни за 
разпространението, за да могат да 
изпълнят задачите, за които отговарят.

3. Определените органи имат на свое 
разположение цялата информация, 
изисквана от доставчиците, отговорни за 
разпространението, за да могат да 
изпълнят задачите, за които отговарят.

3а. Всяка година държавите-членки 
представят, въз основа на 
европейската база данни относно 
злополуките, създадена в рамките на 
програма EHLASS (Европейска система 
за надзор на битовите злополуки и на 
злополуките през свободното време), 
подробни данни за броя на злополуките 
и свързаните с тях смеси, за които 
определените органи са получили 
искания за медицински сведения за 
третирането и мерките за лечение.
____________________
1Изискванията по отношение на 
информацията, предоставяна с изискванията 
на EACCPT, са в основата на приложение VІІа.

Обосновка

Given that each Member State has different arrangements regarding requests for information 
and prescribed formats, a Community procedure will encourage transparency and facilitate 
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the practical aspects of enforcement.

The European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists has published 
information requirements that would form the basis of a new Annex VIIa. The accident 
database set up by the Health and Consumer Protection DG would provide a vehicle for 
reporting data gathered by appointed bodies on mixtures and accidents in which these were 
involved.

Изменение 18
ЧЛЕН 52, ПАРАГРАФ 1

1. Ако държава-членка има основание да 
счита, че вещество или смес, въпреки че 
отговаря на изискванията на настоящия 
регламент, представлява риск за 
човешкото здраве или за околната среда 
поради своето класифициране, 
етикетиране или опаковка, тя може да 
предприеме съответните временни мерки. 
Държавата-членка незабавно информира 
Комисията, Агенцията и останалите 
държави-членки за това, като им 
предоставя мотивите за своето решение.

1. Ако, в случай на спор с доставчика,
държава-членка има основание да счита, 
че вещество или смес, независимо дали 
отговаря на изискванията на настоящия 
регламент, представлява риск за 
човешкото здраве или за околната среда 
поради своето класифициране, 
етикетиране или опаковка, тя може да 
предприеме съответните временни мерки. 
Държавата-членка незабавно информира 
Комисията, Агенцията и останалите 
държави-членки за това, като им 
предоставя мотивите за своето решение.

Обосновка

It would be desirable to allow both for the possibility that disputes might arise between 
suppliers and Member States over the interpretation of requirements under the regulation and 
for the need to have a procedure for achieving a harmonised classification in the event of 
such a dispute.
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