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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 7

(7) Beneficiile pentru întreprinderi vor creşte 
pe măsură ce tot mai multe ţări din lume vor 

(7) Beneficiile pentru întreprinderi vor creşte 
pe măsură ce tot mai multe ţări din lume vor 
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adopta în legislaţiile naţionale criteriile 
GHS; Comunitatea Europeană trebuie să
joace un rol primordial în cadrul acestui 
proces pentru a încuraja alte ţări să facă la 
fel şi pentru a oferi industriei comunitare 
avantajul competitivităţii.

adopta în legislaţiile naţionale criteriile 
GHS; Comunitatea Europeană trebuie să 
joace un rol primordial în cadrul acestui 
proces pentru a încuraja alte ţări să facă la 
fel şi pentru a oferi industriei comunitare, în 
special întreprinderilor mici şi mijlocii 
(IMM), un avantaj competitiv.

Justification

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 2
CONSIDERENTUL 19

(19) Pentru a garanta informaţiile privind 
substanţele periculoase atunci când acestea 
sunt incluse în amestecuri, amestecurile 
trebuie de asemenea etichetate, dacă este 
cazul, atunci când conţin cel puţin o 
substanţă clasificată ca periculoasă, chiar 
dacă amestecurile în sine nu sunt clasificate 
ca periculoase.

(19) Pentru a garanta disponibilitatea 
informaţiilor privind substanţele periculoase 
şi protecţia împotriva acestor substanţe
atunci când acestea sunt incluse în 
amestecuri, amestecurile trebuie de 
asemenea etichetate, dacă este cazul, atunci 
când conţin cel puţin o substanţă clasificată 
ca periculoasă, chiar dacă amestecurile în 
sine nu sunt clasificate ca periculoase.

Justification

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

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 21

(21) Deşi clasificarea substanţelor sau a 
amestecurilor se poate efectua pe baza 
informaţiilor disponibile, este de preferat ca 
informaţiile disponibile care trebuie 
utilizate în sensul prezentului regulament să 
fie în conformitate cu dispoziţiile relevante 
din Regulamentul (CE) nr 1907/2006, cu 
dispoziţiile privind transportul sau cu 
principiile sau procedurile internaţionale 
privind validarea informaţiilor, astfel încât 
să se garanteze calitatea şi comparabilitatea 

(21) Clasificarea substanţelor sau a 
amestecurilor se poate efectua pe baza 
informaţiilor disponibile şi este de preferat 
ca acestea să fie utilizate în sensul 
prezentului regulament şi să fie conforme cu 
dispoziţiile relevante din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006, cu dispoziţiile privind 
transportul sau cu principiile sau procedurile 
internaţionale privind validarea 
informaţiilor, astfel încât să se garanteze 
calitatea şi comparabilitatea rezultatelor şi 
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rezultatelor şi consecvenţa cu alte cerinţe la 
nivel internaţional sau comunitar. Acelaşi 
lucru trebuie să se aplice în cazul în care 
furnizorul alege să producă noi informaţii.

consecvenţa cu alte cerinţe la nivel 
internaţional sau comunitar. Acelaşi lucru 
trebuie să se aplice în cazul în care 
furnizorul alege să producă noi informaţii.

Justification

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

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 25

(25) Trebuie întotdeauna să fie necesare 
informaţii noi cu privire la pericolele fizice, 
cu excepţia cazului în care datele sunt deja 
disponibile sau dacă este prevăzută o 
derogare în partea 2.

(25) Testele menite să determine pericolele 
fizice ale unei substanţe sau ale unui 
amestec ar trebui să fie necesare în toate 
cazurile, cu excepţia cazului în care date 
fiabile şi adecvate sunt deja disponibile sau 
dacă este prevăzută o derogare în partea 2.

Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 44

(44) Resursele autorităţilor trebuie să se 
concentreze asupra substanţelor care pun 
cele mai multe probleme. Trebuie deci 
prevăzute dispoziţii pentru a permite 
autorităţilor competente sau furnizorilor să 
trimită Agenţiei propuneri pentru o 
clasificare armonizată a substanţelor 
clasificate în funcţie 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. Agenţia trebuie să îşi dea avizul privind 
propunerea, în timp ce părţile interesate 
trebuie să aibă posibilitatea de a-şi face 
cunoscute comentariile. Comisia trebuie să 
ia o decizie referitoare la clasificarea finală.

(44) Resursele autorităţilor trebuie să se 
concentreze asupra substanţelor care pun 
cele mai multe probleme în ceea ce priveşte 
sănătatea şi mediul. Trebuie deci prevăzute 
dispoziţii pentru a permite autorităţilor 
competente sau furnizorilor să trimită 
Agenţiei propuneri pentru o clasificare 
armonizată a substanţelor clasificate în 
funcţie 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. Agenţia trebuie să îşi 
dea avizul privind propunerea, în timp ce 
părţile interesate trebuie să aibă posibilitatea 
de a-şi face cunoscute comentariile. Comisia 
trebuie să ia o decizie referitoare la 
clasificarea finală.

Amendamentul 6
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CONSIDERENTUL 52A (nou)

(52a) În vederea furnizării informaţiilor 
adecvate consumatorilor, în vederea evitării 
unor măsuri disproporţionate, cum ar fi 
ambalajele de protecţie împotriva accesului 
copiilor, care ar putea fi introduse ca 
urmare a supraclasificării substanţelor şi 
amestecurilor, şi în vederea evitării 
repetării testelor, statele membre ar trebui 
să introducă o procedură care să ajute toţi 
furnizorii de anumite grupuri de produse 
specifice, în special IMM-urile, să 
determine clasificarea corespunzătoare, 
precum şi modul corespunzător de 
etichetare şi ambalare a unor astfel de 
substanţe şi amestecuri.

Justification

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 7
ARTICOLUL 9 ALINEATUL (4) AL DOILEA PARAGRAF

Cu toate acestea, în cazul în care 
respectivele informaţii nu permit aplicarea 
principiilor de corelare, furnizorul evaluează 
informaţiile aplicând cealaltă sau celelalte 
metode descrise în fiecare secţiune din 
părţile 3 şi 4 din anexa I.

Cu toate acestea, în cazul în care 
respectivele informaţii nu permit aplicarea 
principiilor de corelare, iar opiniile 
experţilor nu pot justifica extinderi dincolo 
de principiile de corelare, furnizorul 
evaluează informaţiile aplicând cealaltă sau 
celelalte metode descrise în fiecare secţiune 
din părţile 3 şi 4 din anexa I.

Justification

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 
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environment’.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 9 ALINEATUL (4A) (nou)

(4a) În cazul în care pentru un grup 
specific de produse se creează un centru de 
evaluare a pericolelor şi de clasificare, care 
centralizează competenţe de evaluare a 
informaţiilor, datele testărilor, 
determinarea forţei probatoare a datelor şi 
principiile de corelare, referitoare la 
substanţele şi amestecurile din grupul de 
produse respectiv, furnizorii unor astfel de 
substanţe şi amestecuri se pot baza pe 
evaluările realizate de centrul în cauză în 
vederea determinării pericolelor asociate 
substanţei sau amestecului respectiv.

Justification

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 9
ARTICOLUL 12 LITERA (c)

(c) dacă există informaţii adecvate şi fiabile 
care demonstrează posibila apariţia a unor 
efecte sinergice sau antagonice în rândul
substanţelor dintr-un amestec pentru care 
evaluarea a fost decisă pe baza 
informaţiilor privind substanţele din 
amestec.

(c) dacă există informaţii adecvate şi fiabile 
care demonstrează posibila apariţie a unor 
efecte sinergice sau antagonice între
substanţele dintr-un amestec.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 17 ALINEATUL (1) PARTEA INTRODUCTIVĂ

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

ca periculos/periculoasă are aplicată pe 
ambalaj o etichetă care include următoarele 
elemente:

Justification

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).

Amendamentul 11
ARTICOLUL 31 ALINEATUL (1) LITERA (K)

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

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

Justification

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).

Amendamentul 12
ARTICOLUL 31 ALINEATUL (1A) (nou)

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

Justification

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 13
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ARTICOLUL 31 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) Sunt scutite de obligaţia etichetării 
ambalajele interioare de unică folosinţă, 
sau conţinând porţii individuale sau doze 
unitare, care se află într-un ambalaj 
exterior etichetat potrivit dispoziţiilor 
prezentului regulament şi care sunt extrase 
doar în vederea utilizării unice în 
conformitate cu instrucţiunile de folosire 
care însoţesc ambalajul respectiv.

Justification

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 14
ARTICOLUL 36 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

(1) În cazul în care sunt folosite atât un 
ambalaj exterior, cât şi 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 şi 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, atunci ambalajul 
interior este etichetat în conformitate cu 
prezentul regulament.

Justification

In line with DPD Article 11.6(a).
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Amendamentul 15
ARTICOLUL 37 ALINEATUL (2)

(2) Ambalajele sub formă de recipiente care 
conţin o substanţă periculoasă sau un 
amestec vândut sau pus la dispoziţia 
publicului larg nu au vreo formă sau 
decoraţie grafică care să atragă ori să 
stârnească curiozitatea activă a copiilor sau 
care să inducă în eroare consumatorii, nici 
vreo prezentare sau vreun proiect folosit(ă) 
pentru produse alimentare sau hrană pentru 
animale sau produse cosmetice ori 
medicinale.

(2) Ambalajele sub formă de recipiente care 
conţin o substanţă periculoasă sau un 
amestec vândut sau pus la dispoziţia 
publicului larg nu au vreo formă sau 
decoraţie grafică care să atragă ori să 
stârnească curiozitatea activă a copiilor sau 
care să inducă în eroare consumatorii, nici 
vreo prezentare sau vreun proiect folosit(ă) 
pentru produse alimentare sau hrană pentru 
animale sau produse cosmetice ori 
medicinale.

În cazul în care astfel de recipiente 
îndeplinesc cerinţele de la secţiunea 3.1.1 
din anexa II, ele au un sistem de închidere de 
siguranţă pentru copii în conformitate cu 
secţiunile 3.1.2, 3.1.3 şi 3.1.4.2 din anexa II.

În cazul în care astfel de recipiente 
îndeplinesc cerinţele de la secţiunea 3.1.1 
din anexa II, ele au un sistem de închidere de 
siguranţă pentru copii în conformitate cu 
secţiunile 3.1.2, 3.1.3 şi 3.1.4.2 din anexa II,
cu excepţia cazului în care amestecului i se 
aplică dispoziţii specifice privind 
ambalarea, în temeiul unei alte directive 
sau al unui alt regulament al UE, în special 
Regulamentele (CE) nr. 648/2004 şi 
nr. 907/2006. 

În cazul în care astfel de recipiente 
îndeplinesc cerinţele de la secţiunea 3.2.1 
din anexa II, ele prezintă un avertisment 
tactil de pericol în conformitate cu secţiunea 
3.2.2 din anexa II.

În cazul în care astfel de recipiente 
îndeplinesc cerinţele de la secţiunea 3.2.1 
din anexa II, ele prezintă un avertisment 
tactil de pericol în conformitate cu secţiunea 
3.2.2 din anexa II, cu excepţia cazului în 
care amestecului i se aplică dispoziţii 
specifice privind ambalarea, în temeiul 
unei alte directive sau al unui alt 
regulament al UE, în special 
Regulamentele (CE) nr. 648/2004 şi 
nr. 907/2006.

Justification

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

Amendamentul 16
ARTICOLUL 41 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

(1) Orice fabricant sau importator, sau grup 
de fabricanţi sau importatori, denumiţi în 

(1) Orice fabricant sau importator, sau grup 
de fabricanţi sau importatori, denumiţi în 
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continuare „notificatorii”, care introduce pe 
piaţă o substanţă supusă înregistrării în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr 1907/2006 ori o substanţă clasificată drept 
periculoasă ca atare sau într-un amestec 
peste limitele de concentraţie specificate în 
Directiva 1999/45/CE sau în prezentul 
regulament, dacă e cazul, ceea ce duce la 
clasificarea amestecului ca periculos, 
notifică Agenţiei următoarele informaţii 
pentru a fi incluse în inventarul menţionat la 
articolul 43:

continuare „notificatorii”, care introduce pe 
piaţă o substanţă clasificată drept 
periculoasă şi supusă înregistrării în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 ori, în cantitate mai mare de 
o tonă pe an, o substanţă clasificată drept 
periculoasă ca atare sau într-un amestec 
peste limitele de concentraţie specificate în 
Directiva 1999/45/CE sau în prezentul 
regulament, dacă e cazul, ceea ce duce la 
clasificarea amestecului ca periculos, 
notifică Agenţiei următoarele informaţii 
pentru a fi incluse în inventarul menţionat la 
articolul 43:

Justification

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.

Amendamentul 17
ARTICOLUL 45

(1) Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme responsabile de 
primirea informaţiilor de către furnizori, 
inclusiv compoziţiile chimice ale 
amestecurilor introduse pe piaţă şi 
clasificate sau considerate drept periculoase 
pe baza efectelor lor asupra sănătăţii sau pe 
baza efectelor lor fizice.

(1) Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme responsabile de 
primirea informaţiilor comunicate de către 
furnizori cu privire la amestecurile
introduse pe piaţă şi clasificate sau 
considerate drept periculoase pe baza 
efectelor lor asupra sănătăţii sau pe baza 
efectelor lor fizice.

(1a) Informaţiile menţionate la alineatul 
(1) sunt prezentate în formatul prevăzut în 
anexa VIIa1 şi sunt suficiente pentru a 
răspunde nevoilor medicale în vederea 
stabilirii măsurilor preventive şi curative, 
inclusiv în caz de urgenţă.

(2) Organismele desemnate oferă toate 
garanţiile cerute pentru păstrarea 
confidenţialităţii informaţiilor primite. 
Asemenea informaţii pot fi folosite doar 
pentru a îndeplini cerinţe medicale prin 

(2) Organismele desemnate oferă toate 
garanţiile cerute pentru păstrarea 
confidenţialităţii informaţiilor primite. 
Asemenea informaţii pot fi folosite doar 
pentru a îndeplini cerinţele medicale 
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formularea unor măsuri preventive şi 
curative, în special în caz de urgenţă.

menţionate la alineatul (2) şi nu sunt 
folosite în alte scopuri.

Informaţiile nu sunt folosite în alte scopuri.
(3) Organismele desemnate au la dispoziţie 
toate informaţiile cerute de la furnizorii 
responsabili de comercializare pentru a 
îndeplini sarcinile care le-au fost conferite.

(3) Organismele desemnate au la dispoziţie 
toate informaţiile cerute de la furnizorii 
responsabili de comercializare pentru a 
îndeplini sarcinile care le-au fost conferite.

(3a) În fiecare an, statele membre introduc 
în baza de date europeană privind 
accidentele, creată în cadrul programului 
EHLASS (Sistemul european de 
supraveghere a accidentelor casnice şi din 
timpul liber), date detaliate privind 
numărul accidentelor şi amestecurile 
implicate, pentru care organismele 
desemnate au primit cereri de informaţii 
medicale referitoare la tratament şi la 
măsurile curative.
____________________
1Dispoziţiile privind informaţiile, ce fac parte 
din ansamblul dispoziţiilor EACCPT, 
alcătuiesc baza anexei VIIa.

Justification

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

Amendamentul 18
ARTICOLUL 52 ALINEATUL (1)

(1) În cazul în care un stat membru are 
motive întemeiate pentru a crede că o 
substanţă sau un amestec, deşi îndeplineşte 
cerinţele prezentului regulament, constituie 
un risc pentru sănătatea umană sau pentru 
mediu din cauza clasificării, etichetării sau 
ambalării, poate lua măsuri provizorii 

(1) În cazul în care un stat membru are 
motive întemeiate pentru a crede, în cazul 
unui litigiu cu furnizorul, că o substanţă sau 
un amestec, fie că îndeplineşte, fie că nu
îndeplineşte cerinţele prezentului 
regulament, constituie un risc pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu din cauza 
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adecvate. Statul membru informează imediat 
Comisia, Agenţia şi celelalte state membre, 
justificându-şi decizia.

clasificării, etichetării sau ambalării, poate 
lua măsuri provizorii adecvate. Statul 
membru informează imediat Comisia, 
Agenţia şi celelalte state membre, 
justificându-şi decizia.

Justification

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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