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Изменение 43
Urszula Krupa

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Настоящият регламент следва да 
гарантира високо ниво на защита на 
човешкото здраве и околната среда, 
както и свободното движение на 
химични вещества и смеси, като 
същевременно повишава 
конкурентоспособността и 
нововъведенията.

заличава се

Or. pl

Изменение 44
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Ползите за предприятията ще се 
увеличават заедно с увеличаване броя 
на страните по света, които приемат 
GHS критериите в своето 
законодателство. По-стриктното 
етикетиране може да повиши 
доверието на потребителите в 
химичните вещества. 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.

Or. en
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Обосновка

Доверието в химическата индустрия спадна през последните години. Една стриктна 
система на етикетиране може да помогне на потребителите да вярват повече на 
продуктите на химическата индустрия.

Изменение 45
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради това е от съществено 
значение да се хармонизират 
разпоредбите за класифициране и 
етикетиране на веществата и смесите в 
Общността, като се отчитат критериите 
за класифициране и правилата за 
етикетиране на GHS, но и като се стъпи 
върху 40-те години опит, натупан при 
прилагането на сега съществуващото 
законодателство на Общността в 
сферата на химикалите и се запази 
нивото на защита, постигнато чрез 
системата за хармонизиране на 
класифицирането и етикетирането, чрез 
класовете на опасност, валидни за 
Общността, които още не са част от 
GHS, както и чрез сега действащите 
правила за етикетиране и опаковане.

(8) Поради това е от съществено 
значение да се хармонизират 
разпоредбите за класифициране и 
етикетиране на веществата и смесите в 
Общността, като се отчитат изцяло 
критериите за класифициране и 
правилата за етикетиране на GHS, но и 
като се стъпи върху 40-те години опит, 
натупан при прилагането на сега 
съществуващото законодателство на 
Общността в сферата на химикалите и 
се запази нивото на защита, постигнато 
чрез системата за хармонизиране на 
класифицирането и етикетирането, чрез 
класовете на опасност, валидни за 
Общността, които още не са част от 
GHS, както и чрез сега действащите 
правила за етикетиране и опаковане.

Or. en

Обосновка

Предлаганият регламент ще изпълни своята цел за хармонизация, само ако всички 
критерии за класифициране и правила за етикетиране на GHS бъдат транспонирани в 
законодателството на Общността. Категория 5 на остра токсичност е включена в 
GHS и поради това трябва да бъде включена и тук. В противен случай би се снижило 
равнището на настоящата защита съгласно законодателството на ЕС, тъй като 
много смеси биха загубили класификацията и етикетирането си поради промяната в 
критериите за класифициране.



AM\710142BG.doc 5/97 PE402.685v01-00

BG

Изменение 46
Holger Krahmer

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Тъй като принципът на 
класифициране от доставчика 
осигурява еднакъв за целия ЕС подход 
към класифицирането на всички 
вещества и смеси, той е ключов 
фактор за гарантиране свободното 
движение на стоки в целия вътрешен 
пазар. Поради тази причина това 
класифициране следва да се прилага за 
всички вещества и смеси, попадащи в 
обхвата на настоящия регламент. 
Държавите-членки се приканват да 
въведат принципа на класификация 
от доставчика във всички други 
области на класифициране на 
химичните вещества. 

Or. fr

Обосновка

Една от главните цели на това законодателство е да хармонизира класифицирането и 
етикетирането на химичните вещества и смеси, за да се избегнат нарушения в 
конкуренцията на вътрешния пазар. Класифицирането от производителя, както е 
определено в член 4, представлява основен принцип за гарантиране на една и съща 
класификация в целия ЕС. Затова този принцип следва да се прилага без изключение 
към всички вещества и смеси, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

Изменение 47
Urszula Krupa

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира, че (18) За да се гарантира, че 
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потребителите получават информация 
относно опасностите, производителите, 
вносителите и потребителите надолу по 
веригата следва да опаковат и 
етикетират веществата и смесите 
съгласно получената класификация, а 
дистрибуторите да гарантират, че 
предават получената информация или 
като оставят етикетите непроменени, 
или като сами поставят етикети в 
съответствие с настоящия регламент. В 
случаите, когато дистрибуторите 
променят етикетите или опаковката на 
веществата или смесите, за тях също 
следва да се предвиди задължение за 
класифициране на веществото или 
сместа съгласно разпоредбите на 
настоящия регламент.

потребителите получават достоверна и 
прозрачна информация относно 
опасностите, производителите, 
вносителите и потребителите надолу по 
веригата следва да опаковат и 
етикетират веществата и смесите 
съгласно получената класификация, а 
дистрибуторите да гарантират, че 
предават получената информация или 
като оставят етикетите непроменени, 
или като сами поставят етикети в 
съответствие с настоящия регламент. В 
случаите, когато дистрибуторите 
променят етикетите или опаковката на 
веществата или смесите, за тях също 
следва да се предвиди задължение за 
класифициране на веществото или 
сместа съгласно разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. pl

Изменение 48
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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, когато 
същите са включени в смеси, смесите 
също трябва да бъдат етикетирани, в 
случай че съдържат поне едно вещество, 
което е класифицирано като опасно, 
дори и ако самите смеси не са 
класифицирани като опасни.

Or. en

Обосновка

Наличието на опасни вещества винаги трябва да бъде посочено в етикета, дори и в 
смеси.
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Изменение 49
Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 
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.

(21) 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 
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.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се изясни, че цялата приложима налична информация може да се 
вземе предвид при класифицирането на дадено вещество или смес.
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Изменение 50
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 24a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) При провеждане или наблюдение 
на изследвания за валидиране за 
оценка на опити, които не са 
проведени върху животни, или 
методи, с които се намалява броят на 
използваните животни или 
страданията, които опитните 
животни понасят, следва да се взема 
под внимание необходимостта от 
класифициране и етикетиране на 
веществата съгласно настоящия
регламент и законодателството за 
прилагане на GHS.

Or. en

Обосновка

Изследванията за валидиране в миналото понякога не са успявали да гарантират, че 
новите опити са разработени така, че да удовлетворят изискванията към 
класифицирането и етикетирането, както и към безопасността. Това може да 
забави възприемането на нови алтернативни методи и да удължи използването на 
опити с животни, дори и когато съществуват научно валидни алтернативни методи.

Изменение 51
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 24б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24б) В случай, че опити, които не са 
проведени върху животни, или опити 
върху животни, които са 
усъвършенствани, с цел да се намали 
броят на използваните животни или 
понасяното от опитните животни 
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страдание, генерират данни, които не 
са пряко съвместими с дадени 
критерии за класифициране и 
етикетиране съгласно настоящия 
регламент, но във всяко отношение 
удовлетворяват изискванията за 
научно валидиране за целите на 
опазването на човешкото здраве и 
околната среда, настоящият 
регламент следва да бъде адаптиран, 
когато е налице достатъчна научна 
обосновка, за да се гарантира, че 
критериите за класифициране и 
етикетиране не се превръщат в 
бариера за използването на такива 
методи на изпитване. 

Or. en

Обосновка

Въпреки, че GNS често се посочва като „неутрален метод на изпитване”, възможно е 
алтернативни методи на изпитване (прилагащи принципа на подмяна, намаляване и 
усъвършенстване на използването на животни) да предоставят данни, които не 
съответстват пряко на съществуващите критерии за класифициране, много от 
които се отнасят до явлението „ин виво” или са пряко свързани с „опитните 
животни”. Затова трябва да бъде възможно критериите за класифициране и 
етикетиране да могат да се адаптират така, че да включват методи, които по 
самия си характер не включват опити върху животни.

Изменение 52
Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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) Опити, провеждани за определяне 
на физическите опасности на вещество 
или смес, следва винаги да са 
необходими, освен ако вече са налични 
достоверни и достатъчни данни или 
ако е предвидена дерогация в част 2.
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Or. fr

Изменение 53
Amalia Sartori

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За целите на класифицирането, 
данните не следва да бъдат генерирани 
чрез опити върху хора и примати, 
различни от хората. Наличните 
надеждни епидемиологични данни и 
натрупан опит за влиянието на 
химичните вещества и смеси върху 
хората (напр. данни от трудовата 
медицина и данни от бази данни за 
възникнали аварии) трябва да се вземат 
под внимание и да бъдат предпочитани 
пред данните, получени чрез 
изследвания върху животни, когато те 
доказват рискове, които не са 
идентифицирани при първите. 
Резултатите от проучванията върху 
животни трябва да бъдат съпоставени с
резултатите от данните за хората и 
следва да се използва експертна оценка, 
за да се осигури най-добрата защита за 
човешкото здраве, когато се прави 
преценка на данните от животни и 
от хора.

(26) За целите на класифицирането, 
данните не следва да бъдат генерирани 
чрез опити върху примати, различни от 
хората. Генерирането на данни 
посредством опити върху хора 
единствено с цел класифициране е по 
принцип неприемливо и следва да се 
предприема само когато не 
съществуват други възможни 
алтернативи. Наличните надеждни 
епидемиологични данни и натрупан 
научно достоверен опит за влиянието 
на химичните вещества и смеси върху 
хората (напр. данни от трудовата 
медицина и данни от бази данни за 
възникнали аварии) трябва да се вземат 
под внимание и да бъдат предпочитани 
пред данните, получени чрез 
изследвания върху животни, когато те 
доказват рискове, които не са 
идентифицирани при първите. 
Резултатите от проучванията върху 
животни трябва да бъдат сравнени с
резултатите от данните за хората и 
следва да се използва експертна оценка, 
за да се осигури най-добрата защита за 
човешкото здраве и класифицирането
на веществото или сместа да е в 
съответствие с действителното му 
въздействие върху човешкото здраве. 

Or. en
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Обосновка

Опитите върху примати, различни от хора, изобщо не трябва да се допускат за 
целите на класифицирането на вещества и смеси. Опитите върху хора следва да се 
допускат в изключителни случаи, за да се гарантира защитата на човешкото здраве. 
По-точно отразява съществуващия текст в GHS и директивите за опасните 
вещества и препарати.

Изменение 54
Urszula Krupa

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Давайки си сметка, че прилагането 
на критериите за различните класове на 
опасност към информация не винаги е 
пряко и просто, доставчиците следва да 
формулират заключения въз основа на 
аргументираността на данните и чрез 
експертна оценка да достигат до 
адекватни резултати.

(29) Давайки си сметка, че прилагането 
на критериите за различните класове на 
опасност към информация не винаги е 
пряко и просто, доставчиците следва да 
формулират заключения въз основа на 
аргументираността на данните и чрез 
експертна оценка и констатации от 
екотоксикологични изследвания за 
отделни смеси и вещества да достигат 
до адекватни резултати.

Or. pl

Обосновка

Експертната оценка може да се допълва от налични констатации от изследвания.

Изменение 55
Urszula Krupa

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се гарантира адекватното 
класифициране на смесите, при 
класифицирането на смеси следва да се 
вземе под внимание наличната 

(32) За да се гарантира адекватното 
класифициране на смесите, при 
класифицирането на смеси следва да се 
вземе под внимание наличната 
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информация относно синергичните и 
антагонистични ефекти.

информация относно синергичните и 
антагонистични ефекти. Следва да се 
вземе под внимание и информацията 
за ефекти, които са канцерогенни, 
мутагенни, вредни за 
възпроизводството или алергични.

Or. pl

Обосновка

Целта е да се допълни списъкът на ефектите. На тези фактори се обръща специално 
внимание в съображение 22 от предложението.

Изменение 56
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) От съществена важност е 
веществата и смесите, пускани на 
пазара, да бъдат добре идентифицирани, 
като Агенцията следва да позволи на 
предприятията там, където е 
необходимо, да описват идентичността 
на химичните вещества по начин, който 
не излага на риск конфиденциалната 
същност на тяхната дейност.

(37) От съществена важност е 
веществата и смесите, пускани на 
пазара, да бъдат добре идентифицирани, 
като Агенцията следва да позволи на 
предприятията там, където е 
необходимо, да описват идентичността 
на неопасните химични вещества по 
начин, който не излага на риск 
конфиденциалната същност на тяхната 
дейност. 

Or. en

Обосновка

Опасните вещества не следва да бъдат освободени от етикетиране. Стопанският 
риск може да се използва като причина за изключения само за неопасни вещества.
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Изменение 57
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) От съществена важност е 
веществата и смесите, пускани на 
пазара, да бъдат добре идентифицирани, 
като Агенцията следва да позволи на 
предприятията там, където е 
необходимо, да описват идентичността 
на химичните вещества по начин, който 
не излага на риск конфиденциалната 
същност на тяхната дейност.

(37) От съществена важност е 
веществата и смесите, пускани на 
пазара, да бъдат добре идентифицирани, 
като Агенцията следва да позволи на 
предприятията там, където е 
необходимо, да описват химическата 
идентичност на някои вещества по 
начин, който не излага на риск 
конфиденциалната същност на тяхната 
дейност. 

Or. en

Обосновка

Не трябва да бъде възможно поради съображения за конфиденциалност да се скрива 
наименованието на вещество, което предизвиква много големи притеснения, като 
вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за възпроизводството.

Изменение 58
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Международният съюз за чиста и 
приложна химия (IUPAC) е организация 
с отдавнашен световен авторитет в 
областта на химичната номенклатура и 
терминология. Идентифицирането на 
веществата чрез наименованието им 
според IUPAC е широкоразпространена 
практика по цял свят и осигурява 
стандартна база за идентифициране на 
вещества в международен и 
многоезичен контекст. Следователно е 

(38) Международният съюз за чиста и 
приложна химия (IUPAC) е организация 
с отдавнашен световен авторитет в 
областта на химичната номенклатура и 
терминология. Идентифицирането на 
веществата чрез наименованието им 
според IUPAC е широкоразпространена 
практика по цял свят и осигурява 
стандартна база за идентифициране на 
вещества в международен и 
многоезичен контекст. Следователно е 
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целесъобразно тези наименования да се 
използват за целите на настоящия 
регламент.

целесъобразно тези наименования да се 
използват с общоприетото им 
наименование, ако има такова, за 
целите на настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Много химични вещества имат общоприето наименование, което е широко известно 
като наименованието по IUPAC, следователно наличното общоприето наименование 
също следва да бъде посочено.

Изменение 59
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 страни следва да имат 
възможността да направят бележки. 
Решение относно окончателната 
класификация следва да вземе 
Комисията.

(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. 
Веществата, за които е доказано, че 
разрушават ендокринната система, 
също следва да бъдат включени. 
Агенцията следва да представи своето 
становище относно предложението, а 
заинтересованите страни следва да имат 
възможността да направят бележки. 
Решение относно окончателната 
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класификация следва да вземе 
Комисията. Веществата РВТ, vPvB 
или категория 5 на остра токсичност 
следва да бъдат включени по-късно в 
настоящия регламент. В срок от 5 
години Комисията следва да 
представи подробни критерии за 
класифицирането на веществата, 
които разрушават ендокринната 
система.

Or. en

Обосновка

Етикетирането на устойчиви и биоакумулативни, токсични и разрушаващи 
ендокринната система химични вещества, за които има налични данни, е 
жизненоважно за потребителите. Комисията трябва да представи критерии за 
класифицирането на веществата, които разрушават ендокринната система.

Изменение 60
Urszula Krupa

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) С цел осигуряване на координатори 
по информацията за опасните вещества 
и смеси, държавите-членки трябва да 
назначат в допълнение към 
компетентните органи по прилагането и 
изпълнението на настоящия регламент и 
органи, отговорни за получаването на 
информация, отнасяща се до здравето.

(52) С цел осигуряване на координатори 
по информацията за опасните вещества 
и смеси, държавите-членки трябва да 
назначат в допълнение към 
компетентните органи по прилагането и 
изпълнението на настоящия регламент и 
органи, отговорни за получаването и 
обработката на информация и 
събирането на данни, отнасящи се до 
здравето.

Or. pl

Обосновка

Не точно получаването на информация е това, което е важно за общественото 
здраве, а и събирането на голям обем данни.
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Изменение 61
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) С цел осигуряване на координатори 
по информацията за опасните вещества 
и смеси, държавите-членки трябва да 
назначат в допълнение към 
компетентните органи по прилагането и 
изпълнението на настоящия регламент и 
органи, отговорни за получаването на 
информация, отнасяща се до здравето.

(52) С цел осигуряване на координатори 
по информацията за опасните вещества 
и смеси, държавите-членки трябва да 
назначат в допълнение към 
компетентните органи по прилагането и 
изпълнението на настоящия регламент и 
органи, отговорни за получаването на 
информация, отнасяща се до здравето. 
Комисията следва да направи 
получената информация достъпна за 
обществеността посредством 
интернет.

Or. en

Обосновка

Информацията за веществата с техните класификации трябва да бъде предоставена 
и лесно достъпна за обществеността.

Изменение 62
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 - параграф 1 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) създаване на списък от вещества с 
техните хармонизирани класификации и 
етикетиране на общностно ниво в част 3 
на приложение VI;

г) създаване и предоставяне на 
разположение на обществеността на 
списък от вещества с техните 
хармонизирани класификации и 
етикетиране на общностно ниво в част 3 
на приложение VI;
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Or. en

Обосновка

Списъкът на веществата с техните хармонизирани класификации и етикетиране 
трябва да бъде на разположение на обществеността.

Изменение 63
Urszula Krupa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 - параграф 2 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вещества и смеси за научни 
изследвания и развойна дейност, които 
не се пускат на пазара, при условие че 
се използват при контролирани условия, 
намаляващи експозицията на тяхното 
въздействие, както ако същите са 
класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни за зародишните клетки или 
токсични за възпроизводството (CMR) 
категория 1A или 1Б съгласно 
приложение I.

г) вещества и смеси за научни 
изследвания и развойна дейност, които 
не се пускат на пазара, при условие че 
се използват при контролирани условия, 
намаляващи експозицията на тяхното 
въздействие, както ако същите са 
класифицирани като канцерогенни, 
сенсибилизиращи, мутагенни за 
зародишните клетки или токсични за 
възпроизводството (CMR) категория 1A 
или 1Б съгласно приложение I.

Or. pl

Обосновка

Целта е да се включат други потенциални реакции на организмите към веществата и 
смесите. Всички тези ефекти са включени в съображение 22 на предложението.

Изменение 64
Urszula Krupa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 - точка (1a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „Смес” – комбинация от две или 
повече вещества, смесени в 
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определени пропорции,

Or. pl

Изменение 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато класовете на 
опасност, посочени в раздели 3.1, 3.4, 
3.7, 3.8 и 4.1 на приложение I, са 
подразделени въз основа на пътя на 
експозиция или според естеството на 
въздействието, веществото или сместа 
се класифицира в съответствие с това 
подразделяне.

В случаите, когато класовете на 
опасност, посочени в раздели 3.1, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 и 4.1 на 
приложение I, са подразделени въз 
основа на пътя на експозиция или 
според естеството на въздействието, 
веществото или сместа се класифицира 
в съответствие с това подразделяне.

Or. en

Обосновка

За изчерпателност – мутагенност на зародишни клетки, канцерогенност и 
повтаряща се експозиция на специфична токсичност за определени органи (STOT) 
могат да се подразделят въз основа на пътя на експозиция.

Изменение 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 - параграф 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) класове на опасност 3.1 до 3.6, 3.7 
неблагоприятно въздействие върху 
сексуалната функция и оплодителната 
способност или върху развитието, 3.8 
въздействие, различно от наркотичното 
влияние, 3.9 и 3.10;

б) класове на опасност 3.1, различни от 
категория 5, 3.2 до 3.6, 3.7 
неблагоприятно въздействие върху 
сексуалната функция и оплодителната 
способност или върху развитието, 3.8 
въздействие, различно от наркотичното 
влияние, 3.9 и 3.10;
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Or. en

Обосновка

Въвеждането на категория 5 на остра токсичност не следва да изменя 
определението за „опасен” в регламента, за да не засегне обхватът на REACH или 
други законодателни документи на Общността, в които се споменава това понятие.

Изменение 67
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 - параграф 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) класове на опасност 3.1 до 3.6, 3.7 
неблагоприятно въздействие върху 
сексуалната функция и оплодителната 
способност или върху развитието, 3.8 
въздействие, различно от наркотичното 
влияние, 3.9 и 3.10;

б) класове на опасност 3.1, различни от 
категория 5, 3.2 до 3.6, 3.7 
неблагоприятно въздействие върху 
сексуалната функция и оплодителната 
способност или върху развитието, 3.8 
въздействие, различно от наркотичното 
влияние, 3.9 и 3.10;

Or. en

Обосновка

Въпреки, че е важно да се добави категорията на опасност 5 на остра токсичност, не 
следва да се изменя определението за „опасен” в регламента, за да не се засегне 
обхватът на REACH или други законодателни документи на Общността, в които се 
споменава това понятие.

Изменение 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да разработи 
допълнителни подразделения за 

3. Комисията може да разработи и 
включи допълнителни подразделения за 
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класовете на опасност въз основа на 
пътя на експозиция или според 
естеството на въздействие и в резултат 
променя втора алинея от параграф 1. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
регулаторната процедура с упражняване 
на контрол, предвидена в член 54, 
параграф 3.

класовете на опасност, ако са 
договорени в международен мащаб,
въз основа на пътя на експозиция или 
според естеството на въздействие и в 
резултат променя втора алинея от 
параграф 1. Тези мерки, предназначени 
да изменят несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с регулаторната процедура 
с упражняване на контрол, предвидена в 
член 54, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Необходимо е винаги да се стремим към съответствие с целта на глобалната 
хармонизация.

Изменение 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите, вносителите и 
потребителите надолу по веригата
класифицират веществата или смесите в 
съответствие с дял II преди тяхното 
пускане на пазара.

1. Производителите и вносителите 
класифицират веществата или смесите в 
съответствие с дял II преди тяхното 
пускане на пазара. 

Or. en

Обосновка

Яснота. Потребителите надолу по веригата имат конкретни отговорности съгласно 
REACH, но тези отговорности не включват класифициране и етикетиране. Обаче, ако 
един потребител надолу по веригата използва вещество, за да произведе смес за 
доставка, то той става производител с отговорности за класифициране и 
етикетиране.
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Изменение 70
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 5 - параграф 1 - буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) всяка нова надеждна научна 
информация. 

Or. en

Обосновка

Данните за веществата трябва да се актуализират с най-новата научна информация.

Изменение 71
Avril Doyle

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато не са налични данни от 
изпитвания относно самата смес от 
вида, посочен в параграф 1, доставчикът 
използва друга налична информация 
относно отделните вещества и сходни 
смеси, за които са провеждани 
изпитвания, които също могат да бъдат 
считани за приложими за целите на 
определянето на дадена смес като 
опасна, при условие че доставчикът се е 
уверил, че информацията е адекватна и 
надеждна за целите на оценката 
съгласно член 9, параграф 4.

5. Когато не са налични данни относно 
самата смес от вида, посочен в 
параграф 1, доставчикът използва всяка
налична информация относно отделните 
вещества и смеси или смеси от група 
на смеси, за които е налице сходна
информация, които също могат да 
бъдат считани за приложими за целите 
на определянето на дадена смес като 
опасна, при условие че доставчикът се е 
уверил, че информацията е адекватна и 
надеждна за целите на оценката 
съгласно член 9, параграф 4.

Or. en

Обосновка

За прилагането на експертна оценка и претегляне на доказателствените определения, 
предвидени в приложение І, част І, раздел 1.1.1, е необходимо да се съпоставят 
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наличните данни за смеси в други групи от смеси, за които е налице подобна 
информация. Не всички данни, посочени в параграф 1, са данни „от изпитвания” (в 
общоприетия смисъл), например тези в параграф 1, буква б), и следователно, 
позоваването на данни „от изпитвания” следва да бъде заличено.

Изменение 72
Amalia Sartori

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Не се извършват опити върху хора 
и примати, различни от човека, за 
целите на настоящия регламент.

2. Опити върху хора, единствено за 
целите на настоящия регламент, са по 
принцип неприемливи и се 
предприемат само когато не са 
налице други алтернативи, за да се 
гарантира най-добрата защита на 
човешкото здраве и класифицирането 
на дадено вещество или смес според 
действителното му въздействие 
върху човешкото здраве. 
Опити върху примати, различни от 
хора, не се извършват за целите на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

С оглед на защитата на човешкото здраве и правилното класифициране на 
веществата и смесите, може да е необходимо да бъдат извършени опити върху хора 
(напр. тестове за човешки кожни алергии), за да се получи информация за 
действителния ефект върху човешкото здраве. Тези опити обаче трябва да се 
ограничават до случаите, в които не са налице други алтернативи. За целите на 
настоящия регламент не следва да се извършват опити върху примати, различни от 
хора.
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Изменение 73
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 7 - параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Изследвания за валидиране с цел 
оценяване на опити, които не се 
провеждат върху животни, или 
методи, при които се намалява броят 
на използваните животни или 
страданията, които опитните 
животни понасят, се разработват по 
начин, който да гарантира, че новите 
методи на изпитване вземат под 
внимание изискванията, съдържащи 
се в настоящия регламент и подобни 
законодателни актове за прилагане на 
Глобалната хармонизирана система 
за класифицирането и 
етикетирането на химическите 
вещества в други юрисдикции, с цел
тези изисквания към 
класифицирането и етикетирането 
да не стават пречка за подмяната, 
намаляването или 
усъвършенстването на опитите 
върху животни. 

Or. en

Обосновка

Изследванията за валидиране в миналото понякога не са успявали да гарантират 
разработването на нови опити, които да съответстват на изискванията за 
класифициране и етикетиране, както и за безопасност. Това може да забави 
възприемането на нови алтернативни методи и да удължи периода на използване на 
опити върху животни, дори и когато съществуват научно валидни алтернативни 
методи.
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Изменение 74
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 7 - параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато е налице достатъчна 
научна обосновка и с цел да се 
намалят опитите върху животни, 
Комисията адаптира настоящия 
регламент в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 54, параграф 3, за да се 
гарантира, че изискванията за 
класифициране и етикетиране не 
стават пречка за използването на 
методи на изпитване, които 
подменят, намаляват или 
усъвършенстват опитите върху 
животни. 

Or. en

Обосновка

Въпреки че GHS често се посочва като „неутрален метод на изпитване”, възможно е 
алтернативни методи на изпитване (прилагащи принципа на подмяна, намаляване и 
усъвършенстване на използването на животни) да предоставят данни, които не 
отговарят пряко на текущите критерии за класифициране, много от които се 
отнасят до явлението „ин виво” или са пряко свързани с „опитните животни”. 
Затова трябва да бъде възможно критериите за класифициране и етикетиране да 
могат да се адаптират така, че да включват методи, които по самия си характер не 
включват опити върху животни.

Изменение 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изпитванията, провеждани за целите 
на настоящия регламент, се провеждат 

4. Изпитванията, провеждани за целите 
на настоящия регламент, се провеждат 
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върху веществото или сместа във 
формата, в която те се използват или 
разумно може да се очаква да се 
използват след пускането им на 
пазара.

върху веществото или сместа във 
формата, в която те са предназначени 
за използване, или във формата и/или 
физическото състояние, в което са 
пуснати на пазара.

Or. en

Обосновка

Съответствие с текста на GHS 1.3.3.1.1 б) „оценката се основава на действителния 
използван продукт”.

Изменение 76
Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 9 - параграф 4 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Там, където информацията не позволява 
използването на 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.

Там, където информацията не позволява 
използването на свързващите принципи 
и експертната оценка не може да 
оправдае излизане извън 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.

Or. en

Обосновка

За съответствие с текста на GHS на ООН за експертната оценка (1.3.2.4.8 от 
Лилавата книга): „Подходът към класифицирането на смесите включва прилагането 
на експертна оценка в редица области, за да се гарантира, че съществуващата 
информация може да се използва за възможно най-много смеси, за да осигури защита 
за човешкото здраве и околната среда”.
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Изменение 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 9 - параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При оценката на данните 
производителят или вносителят 
взема под внимание допълнителна 
информация като формата и/или 
физичното състояние, в което 
веществото или сместа се използва 
след пускането си на пазара, като 
съответно може да усъвършенства 
класификацията. При 
класифицирането на веществото или 
сместа следва да се вземат под 
внимание нормалната манипулация и 
употреба.

Or. en

Обосновка

Съответствие с текущото равнище на защита, за да се спази принципът на нормална 
манипулация и употреба като необходим „остатък” от съществуващото 
законодателство на ЕС, като например клас „опасни за озоновия слой”.

Изменение 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С изключение на случаите по 
параграф 3, доставчикът има правото да 
определя специфична пределна 
концентрация, която посочва пределно 
ниво, при или над което присъствието 
на веществото в друго вещество или 
смес като примес, добавка или отделна 
съставка може да доведе до 

1. С изключение на случаите по 
параграф 3, доставчикът има правото да 
определя специфична пределна 
концентрация, която посочва пределно 
ниво, при или над което присъствието 
на веществото в друго вещество или 
смес като установен примес, добавка 
или отделна съставка може да доведе до 



AM\710142BG.doc 27/97 PE402.685v01-00

BG

класифицирането на веществото или 
сместа като опасни, в следните случаи:

класифицирането на веществото или 
сместа като опасни, в следните случаи:

а) ако е налице информация за ясна 
опасност от веществото, когато то се 
съдържа на ниво, по-ниско от 
определените концентрации за 
класовете на опасност в част 2 на 
приложение I или по-ниско от общите 
пределни концентрации, установени за 
всички класове на опасност в части 3 до 
5 на приложение I;

а) ако е налице информация за ясна 
опасност от веществото, когато то се 
съдържа на ниво, по-ниско от 
определените концентрации за 
класовете на опасност в част 2 на 
приложение I или по-ниско от общите 
пределни концентрации, установени за 
всички класове на опасност в части 3 до 
5 на приложение I;

б) в изключителни случаи, когато 
информацията показва, че вещество, 
класифицирано като опасно, се съдържа 
в нива, по-високи от концентрациите, 
определени за всички класове на 
опасност в част 2 на приложение I, или 
по-високи от общите пределни 
концентрации, установени за всички 
класове на опасност в части 3 до 5 на 
това приложение, но е налице 
информация, достатъчна за 
формулиране на заключение, 
показваща, че опасността от веществото 
не е очевидна.

б) в някои случаи, когато информацията 
показва, че вещество, класифицирано 
като опасно, се съдържа в нива, по-
високи от концентрациите, определени 
за всички класове на опасност в част 2 
на приложение I, или по-високи от 
общите пределни концентрации, 
установени за всички класове на 
опасност в части 3 до 5 на това 
приложение, но е налице информация, 
достатъчна за формулиране на 
заключение, показваща, че опасността 
от веществото не е очевидна.

Or. en

Обосновка

(i) „установен примес” – Приложимост, специално за комплексни вещества и 
съответствие с обхвата на текущото законодателство; (ii) „в някои случаи” – в 
съответствие с текста на GHS 1.3.3.2.3.

Изменение 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 10 - параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Доставчикът определя пределни 
концентрации съгласно критериите, 
посочени в ръководството, 
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предоставено от Агенцията, и 
включва обосновката за тях в 
уведомлението според списъка за 
класификация и етикетиране или в 
регистрацията си съгласно 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Or. en

Обосновка

В съответствие със специфичната пределна концентрация и отчитането на м-
коефициента на доставчика, както са предложени първоначално за версията в 
интернет на приложение І, част 1, 1.1.4.3 и текста на GHS 1.3.3.2.4..

Изменение 80
Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Граничните стойности, посочени в 
параграфи 1 и 2, са по-ниските от 
следните:

3. Граничните стойности, посочени в 
параграфи 1 и 2, са едни от следните:

a) общите гранични стойности, 
установени в таблица 1.1 на част 1 на 
приложение I;

a) специфичните пределни 
концентрации, определени в част 3 на 
приложение VІ или

б) специфичната пределна
концентрация, определена в част 3 на 
приложение VI или в списъка за 
класифициране и етикетиране, посочен 
в член 43;

б) пределната концентрация, 
определена в списъка за класифициране 
и етикетиране, посочен в член 43, ако 
нотификаторите са постигнали 
съгласие, или
бa) общите гранични стойности, 
установени в таблица 1.1 на част 1 на 
приложение I, когато не са налични 
пределните концентрации, посочени в 
букви а) и б);

c) концентрациите в съответните 
раздели на част 2 на приложение I или 
общите пределни концентрации за 
класифициране в съответните раздели 
на части 3 до 5 на приложение I, в 
случаите, когато специфичните 

c) концентрациите в съответните 
раздели на част 2 на приложение I или 
общите пределни концентрации за 
класифициране в съответните раздели 
на части 3 до 5 на приложение I, в 
случаите, когато специфичните 
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пределни концентрации, посочени в 
буква б), не са налични.

пределни концентрации, посочени в 
букви а), б) или ба), не са налични.

Or. fr

Обосновка

Текстът, така както е формулиран сега, автоматично би довел до най-ниските 
гранични стойности, независимо от основанията. В миналото е имало известни 
основания за определянето на специфични пределни концентрации за вещества над 
общите граници.

Изменение 81
Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 12 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Or. fr

Изменение 82
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Класификацията на дадена смес не се 
променя, в случаите, когато оценката на 
информацията определи някое от 
следните положения:

1. Класификацията на дадена смес не се 
променя, в случаите, когато оценката на 
информацията определи, че веществата 
в сместа могат да се 
самополимеризират, за да формират 
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олигомери или полимери.

a) че веществата в сместа реагират 
бавно с атмосферните газове, по-
специално кислород, въглероден 
двуокис, водна пара, за да образуват 
различни вещества;
б) че веществата в сместа реагират 
много бавно с другите вещества в 
сместа, за да образуват различни 
вещества;
в) че веществата в сместа могат да се 
самополимеризират, за да формират 
олигомери или полимери.

Or. en

Обосновка

Ако веществата в дадена смес могат да реагират, за да образуват други вещества, 
това трябва да се вземе под внимание при класифицирането.

Изменение 83
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 14 - параграф 1 - букви a) и б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) че веществата в сместа реагират 
бавно с атмосферните газове, по-
специално кислород, въглероден 
двуокис, водна пара, за да образуват 
различни вещества;

а) че веществата в сместа реагират 
бавно с атмосферните газове, по-
специално кислород, въглероден 
двуокис, водна пара, за да образуват 
различни неопасни вещества;

б) че веществата в сместа реагират 
много бавно с другите вещества в 
сместа, за да образуват различни 
вещества;

б) че веществата в сместа реагират 
много бавно с другите вещества в 
сместа, за да образуват различни 
неопасни вещества;

Or. en
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Обосновка

Възможността за образуване на опасни вещества трябва да се посочи в етикета.

Изменение 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С изключение на случаите по 
параграф 3, в случаите, когато в 
разумна степен може да се очаква, че 
доставчикът на вещество или смес е 
узнал за нова научна или техническа 
информация, за която се е уверил, че е 
адекватна и надеждна за целите на 
оценката съгласно тази глава, и която 
налага промяна в класификацията на 
веществото или сместа, той провежда 
нова оценка на тази информация в 
съответствие с тази глава.

1. С изключение на случаите по 
параграф 3, в случаите, когато
доставчикът на вещество или смес узнае
за нова научна или техническа 
информация, за която се е уверил, че е 
адекватна и надеждна за целите на 
оценката съгласно тази глава, и която 
налага промяна в класификацията на 
веществото или сместа, той провежда 
нова оценка на тази информация в 
съответствие с тази глава.

Or. en

Обосновка

Приложимост.

Изменение 85
Johannes Blokland

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С изключение на случаите по 
параграф 3, в случаите, когато в 
разумна степен може да се очаква, че 
доставчикът на вещество или смес е 
узнал за нова научна или техническа 

1. С изключение на случаите по 
параграф 3, в случаите, когато
доставчикът на вещество или смес узнае
за нова научна или техническа 
информация, за която се е уверил, че е 
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информация, за която се е уверил, че е 
адекватна и надеждна за целите на 
оценката съгласно тази глава, и която 
налага промяна в класификацията на 
веществото или сместа, той провежда 
нова оценка на тази информация в 
съответствие с тази глава.

адекватна и надеждна за целите на 
оценката съгласно тази глава, и която 
налага промяна в класификацията на 
веществото или сместа, той провежда 
нова оценка на тази информация в 
съответствие с тази глава.

Or. en

Обосновка

За да се осигури по-добра приложимост.

Изменение 86
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 17 - параграф 1 - точки г) до з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) където е уместно, пиктограма за 
опасност съгласно член 19;

г) пиктограма за опасност съгласно 
член 19;

д) където е уместно, сигнални думи 
съгласно член 20;

д) сигнални думи съгласно член 20;

е) където е уместно, изречения за 
опасност съгласно член 21;

е) изречения за опасност съгласно 
член 21;

ж) където е уместно, изречения за 
безопасност съгласно член 22;

ж) изречения за безопасност съгласно 
член 22;

з) където е уместно, раздел за 
допълнителна информация съгласно 
член 27.

з) раздел за допълнителна информация 
съгласно член 27.

Or. en

Обосновка

Класифицирането винаги трябва да става съгласно съответния член, а не само 
„където е уместно”.
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Изменение 87
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 18 - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако името в номенклатурата по IUPAC
надвишава 100 символа, може да се 
използва тривиално наименование, при 
условие че нотификацията съгласно 
член 41 включва и наименованието 
съгласно номенклатурата по IUPAC, и 
използваното тривиално наименование.

Ако съществува общоприето
наименование, то също се посочва. 
Ако името в номенклатурата по IUPAC
надвишава 100 символа, може да се 
използва тривиално наименование, при 
условие че нотификацията съгласно 
член 41 включва и наименованието 
съгласно номенклатурата по IUPAC, и 
използваното тривиално наименование.

Or. en

Обосновка

Много химични вещества имат общоприето наименование, което е широко известно 
като наименованието по IUPAC, следователно наличното общоприетото 
наименование също следва да бъде посочено.

Изменение 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 18 - параграф 3 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) идентичността на всички 
вещества в състава на сместа, които 
допринасят за остра токсичност, 
разяждащо действие върху кожата 
или сериозни увреждания на очите, 
мутации в зародишните клетки, 
канцерогенност, репродуктивна 
токсичност, респираторна или кожна 
сенсибилизация или специфична 
токсичност за определени органи 
(STOT).

б) идентичността на всички вещества в 
състава на сместа, които допринасят за 
класифицирането на сместа по 
отношение на остра токсичност, 
разяждащо действие върху кожата или 
сериозни увреждания на очите, мутации 
в зародишните клетки, канцерогенност, 
репродуктивна токсичност, 
респираторна или кожна 
сенсибилизация или специфична 
токсичност за определени органи 
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(STOT).

Or. en

Обосновка

За яснота – съответствие с текста на член 18.3, последен параграф.

Изменение 89
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 18 - параграф 3 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) идентичността на всички вещества в 
състава на сместа, които допринасят за 
остра токсичност, разяждащо действие 
върху кожата или сериозни увреждания 
на очите, мутации в зародишните 
клетки, канцерогенност, репродуктивна 
токсичност, респираторна или кожна 
сенсибилизация или специфична 
токсичност за определени органи 
(STOT).

б) идентичността на всички вещества в 
състава на сместа, които допринасят за 
остра токсичност, разяждащо действие 
върху кожата или сериозни увреждания 
на очите, мутации в зародишните 
клетки, канцерогенност, репродуктивна 
токсичност, респираторна или кожна 
сенсибилизация или специфична 
токсичност за определени органи 
(STOT), или за които е доказано, че 
разрушават ендокринната система.

Or. en

Обосновка

Етикетирането на химичните вещества, които разрушават ендокринната система, 
когато са налице данни за тях, е жизненоважно за потребителите.
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Изменение 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 19 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пиктограмата за опасност, 
съответстваща на всяка конкретна 
класификация, е дадена в таблиците, 
определящи елементите на етикета, 
изисквани за всеки клас на опасност, в 
части 2, 3 и 4 на приложение I.

3. Пиктограмата за опасност, 
съответстваща на всяка конкретна 
класификация, е дадена в таблиците, 
определящи елементите на етикета, 
изисквани за всеки клас на опасност в 
приложение I.

Or. en

Обосновка

Трябва да е възможно да се използват пиктограми за опасност за всеки клас на 
опасност в приложение І, а не само за тези в части 2-4.

Изменение 91
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 19 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пиктограмата за опасност, 
съответстваща на всяка конкретна 
класификация, е дадена в таблиците, 
определящи елементите на етикета, 
изисквани за всеки клас на опасност, в 
части 2, 3 и 4 на приложение I.

3. Пиктограмата за опасност, 
съответстваща на всяка конкретна 
класификация, е дадена в таблиците, 
определящи елементите на етикета, 
изисквани за всеки клас на опасност в 
приложение I.

Or. en

Обосновка

Трябва да е възможно да се използват пиктограми за опасност за всеки клас на 
опасност в приложение І, а не само за тези в части 2-4.
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Изменение 92
Jens Holm

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 19 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пиктограмата за опасност, 
съответстваща на всяка конкретна 
класификация, е дадена в таблиците, 
определящи елементите на етикета, 
изисквани за всеки клас на опасност, в 
части 2, 3 и 4 на приложение I.

3. Пиктограмата за опасност, 
съответстваща на всяка конкретна 
класификация, е дадена в таблиците, 
определящи елементите на етикета, 
изисквани за всеки клас на опасност в 
приложение I.

Or. en

Обосновка

Следва логиката на изменението на приложение І, част 5 от същия автор. Като не се 
определят частите от приложение І, не се изключва възможността за използване на 
пиктограми по отношение на допълнителни класове на опасност в ЕС.

Изменение 93
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Етикетът включва съответните 
изречения за опасност, описващи 
естеството на опасностите, 
предизвикани от опасното вещество или 
смес, включително, където е 
целесъобразно, степента на опасност.

1. Етикетът включва съответните 
изречения за опасност, описващи 
естеството на опасностите, 
предизвикани от опасното вещество или 
смес, включително, където е 
приложимо, степента на опасност.

Or. en

Обосновка

Не трябва да се поставя въпросът дали е целесъобразно, да се включи степента на 
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опасност. Това трябва да става, когато се прави такова разграничение.

Изменение 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато вещество или смес е 
класифицирано съгласно част 5 на 
приложение I, се прилагат следните 
разпоредби:

В случаите, когато вещество или смес е 
класифицирано съгласно част 5 на 
приложение I, елементите на 
етикета се поставят в частта за 
допълнителна информация, посочена в 
член 27.

а) пиктограма за опасност не се 
включва в етикета,

б) сигналните думи, изреченията за 
опасност и изреченията за 
безопасност се поставят в частта за 
допълнителна информация, посочена в 
член 27.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде възможно също така да се използват пиктограми за опасност на 
етикета за вещества или смеси, класифицирани съгласно част 5 на приложение І.

Изменение 95
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато вещество или смес е 
класифицирано съгласно част 5 на 
приложение I, се прилагат следните 
разпоредби:

В случаите, когато вещество или смес е 
класифицирано съгласно част 5 на 
приложение I, елементите на 
етикета се поставят в частта за 
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допълнителна информация, посочена в 
член 27.

а) пиктограма за опасност не се 
включва в етикета,

б) сигналните думи, изреченията за 
опасност и изреченията за 
безопасност се поставят в частта за 
допълнителна информация, посочена в 
член 27.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде възможно също така да се използват пиктограми за опасност на 
етикета за вещества или смеси, класифицирани съгласно част 5 на приложение І.

Изменение 96
Jens Holm

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато вещество или смес е 
класифицирано съгласно част 5 на 
приложение I, се прилагат следните 
разпоредби:

В случаите, когато вещество или смес е 
класифицирано съгласно част 5 на 
приложение I, елементите на 
етикета се поставят в частта за 
допълнителна информация, посочена в 
член 27.

а) пиктограма за опасност не се 
включва в етикета,

б) сигналните думи, изреченията за 
опасност и изреченията за 
безопасност се поставят в частта за 
допълнителна информация, посочена в 
член 27.

Or. en
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Изменение 97
Anne Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 23 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сигналните думи, изреченията за 
опасност и изреченията за 
безопасност се поставят в частта за 
допълнителна информация, посочена в 
член 27.

б) елементите на етикета се поставят 
върху етикета, в частта за 
допълнителна информация, посочена в 
член 27.

Or. fr

Обосновка

В интерес на последователността на новата европейска политика за химикалите е 
важно степента на вземане под внимание на вещества, обект на най-голяма 
загриженост (SVHC), във всеки от инструментите на политиката да бъде взаимно 
съвместима. С оглед на това въвеждането на изисквания към етикетирането би 
направило възможно също:
(i) да се повиши ефективността на стратегията на ЕС за намаляване на риска за 
PBTs /vPvBs;
(ii) да се осигури еднакъв и подходящ обем информация относно степента на 
опасност, които тези SVHC представляват и
(iii) да се повиши надеждността на системата за класифициране и етикетиране за 
химичните продукти.

Изменение 98
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът на вещество или смес 
може да внесе в Агенцията искане за 
използване на идентификатор на 
продукт, който посочва вещество или 
смес или чрез наименование, което 
идентифицира най-важните 
функционални химични групи, или чрез 
тривиално наименование, стига да може 
да докаже, че разкриването върху 

1. Доставчикът на вещество или смес 
може да внесе в Агенцията искане за 
използване на идентификатор на 
продукт, който посочва вещество или 
смес или чрез наименование, което 
идентифицира най-важните 
функционални химични групи, или чрез 
тривиално наименование, стига да може 
да докаже, че разкриването върху 



PE402.685v01-00 40/97 AM\710142BG.doc

BG

етикета на химичната идентичност на 
веществото или сместа представлява 
риск за конфиденциалното естество на 
неговата дейност, и по-специално за 
неговите права на интелектуална 
собственост.

етикета на химичната идентичност на 
неопасното вещество или неопасната
смес представлява риск за 
конфиденциалното естество на неговата 
дейност, и по-специално за неговите 
права на интелектуална собственост.

Or. en

Обосновка

Опасните вещества не трябва да се освобождават от етикетиране. Рискът за 
дейността не може да се използва като причина само при неопасни вещества.

Изменение 99
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 26 - параграф 1a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Параграф 1 не се прилага за 
вещества, които са определени като 
отговарящи на критериите, посочени 
в член 57 от Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006.

Or. en

Обосновка

Не трябва да бъде възможно да се скрие наименованието на вещество, обект на най-
голяма загриженост, като вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични 
за възпроизводството, поради причини на конфиденциалност на дейността.
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Изменение 100
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 26 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да изиска 
допълнителна информация от 
доставчика, внесъл искането, ако такава 
информация е нужна, за да се вземе 
решение по случая. Агенцията 
уведомява лицето, внасящо искането, за 
своето решение в срок от шест седмици 
от подаване на молбата или получаване 
на допълнителната поискана 
информация. Ако Агенцията не вземе 
решение в посочения срок, 
използването на желаното 
наименование се счита за разрешено.

3. Агенцията може да изиска 
допълнителна информация от 
доставчика, внесъл искането, ако такава 
информация е нужна, за да се вземе 
решение по случая. Агенцията 
уведомява лицето, внасящо искането, за 
своето решение в срок от шест седмици 
от подаване на молбата или получаване 
на допълнителната поискана 
информация. 

Or. en

Обосновка

Забавянето в работата на Комисията не трябва да застрашава здравето на 
гражданите.

Изменение 101
Johannes Blokland

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 26 - параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако Агенцията не приеме 
искането, тя информира 
производителя или вносителя най-
малко четири седмици преди всяко 
планирано публикуване на 
информацията. Жалба срещу 
решението за отхвърляне на
искането може да се подаде съгласно 
членове 92 и 93 от Регламент (ЕО) № 
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1907/2006. Тази жалба има 
суспензивно действие и данните не се 
публикуват. 

Or. en

Обосновка

За да се осигури правото на обжалване за производителите и вносителите.

Изменение 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 26 - параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако Агенцията не приеме 
искането, тя информира 
производителя или вносителя най-
малко четири седмици преди всяко 
планирано публикуване на 
информацията. Жалба срещу 
решението за отхвърляне на 
искането може да се подаде съгласно 
членове 92 и 93 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006. Тази жалба има 
суспензивно действие и данните не се 
публикуват.

Or. en

Обосновка

Право на обжалване, защита на CBI.
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Изменение 103
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 27 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Доставчикът може да включи 
допълнителна информация в частта за 
допълнителна информация на етикета, 
различна от посочената в параграфи 1 и 
2, при условие че тя не затруднява 
идентифицирането на елементите на 
етикета, посочени в член 17, параграф 1, 
букви a) до ж), и осигурява 
допълнителни данни, като не 
противоречи или не хвърля съмнение 
върху валидността на информацията, 
представена от тези елементи.

3. Доставчикът може да включи 
допълнителна информация в частта за 
допълнителна информация на етикета, 
различна от посочената в параграфи 1 и 
2, при условие че тя не затруднява 
идентифицирането на елементите на 
етикета, посочени в член 17, параграф 1, 
букви a) до ж), и осигурява 
допълнителни данни, като не 
противоречи или не хвърля съмнение 
върху валидността на информацията, 
представена от тези елементи. Всяка 
подвеждаща информация или 
допълнителна информация относно 
невярно въздействие върху здравето и 
околната среда се забранява.

Or. en

Обосновка

Трябва да се предотврати всяка невярна или подвеждаща допълнителна информация.

Изменение 104
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 30 - параграф 2 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако дадено вещество или смес се 
продава на масовия пазар, там, където 
е приложимо, на етикета се поставя 
едно изречение за безопасност относно 
начина на депониране на веществото 
или сместа.

2. Ако дадено вещество или смес се 
продава на масовия пазар, на етикета се 
поставя едно изречение за безопасност 
относно начина на депониране на 
веществото или сместа.
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Or. en

Обосновка

Не трябва да се поставя въпросът дали е целесъобразно да се включи изречение за 
безопасност, това трябва да се прави винаги.

Изменение 105
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За опаковки, съдържащи 125 ml или 
по-малко, изреченията за опасност и 
изреченията за безопасност може да 
не се обозначават на етикета, ако 
веществото или сместа са 
класифицирани като:

заличава се

а) запалим газ от категория 2;

б) запалима течност от категория 2 
или 3;
в) запалимо твърдо вещество от 
категория 1 или 2;

г) вещества, които при контакт с 
вода отделят запалими газове от 
категории 2 или 3;

д) оксидиращи течности от 
категория 2 или 3;

е) оксидиращи твърди вещества от 
категория 2 или 3;

ж) остро токсични от категория 4, 
ако веществата или смесите не се 
предлагат на масовия пазар;

з) дразнещи кожата от категория 2;
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и) дразнещи очите от категория 2;

й) силно опасни за водната среда от 
категория 1;

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

Or. en

Обосновка

Ако изреченията за опасност или безопасност могат да се прилагат за опаковки, 
съдържащи 125 ml или по-малко от веществата или смесите, класифицирани в 
категория 1, то същото следва да се направи и за вещества и смеси, класифицирани в 
по-ниски категории.

Изменение 106
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За опаковки, съдържащи 125 ml или 
по-малко, изреченията за опасност и 
изреченията за безопасност може да не 
се обозначават на етикета, ако 
веществото или сместа са 
класифицирани като:

1. За опаковки, съдържащи 100 ml или 
по-малко, изреченията за опасност и 
изреченията за безопасност може да не 
се обозначават на етикета, ако 
веществото или сместа са 
класифицирани като:

а) запалим газ от категория 2; а) запалим газ от категория 2;

б) запалима течност от категория 2 
или 3;

б) запалима течност от категория 2 
или 3;

в) запалимо твърдо вещество от 
категория 1 или 2;

в) запалимо твърдо вещество от 
категория 2;

г) вещества, които при контакт с вода 
отделят запалими газове от категории 2 
или 3;

г) вещества, които при контакт с вода 
отделят запалими газове от категории 2 
или 3;
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д) оксидиращи течности от категория 2 
или 3;

д) оксидиращи течности от категория 2 
или 3;

е) оксидиращи твърди вещества от 
категория 2 или 3;

е) оксидиращи твърди вещества от 
категория 2 или 3;

ж) остро токсични от категория 4, ако 
веществата или смесите не се предлагат 
на масовия пазар;

ж) остро токсични от категория 4, ако 
веществата или смесите не се предлагат 
на масовия пазар;

з) дразнещи кожата от категория 2; з) дразнещи кожата от категория 2;

и) дразнещи очите от категория 2; и) дразнещи очите от категория 2;

й) силно опасни за водната среда от 
категория 1;

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

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

Or. en

Обосновка

За да се защитят човешкото здраве и околната среда, прагът трябва да се понижи 
до 100 ml. Запалимите твърди химични вещества от категория 1 могат да причинят 
злополуки, а силно опасните за водна среда химични вещества от категория 1 са силно 
опасни за околната среда, следователн  тези категории не следва да бъдат 
освободени.

Изменение 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31 - параграф 1 - буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Категории 3 и 4 на хронично опасни за водна среда вещества не се свързват с 
пиктограма за опасност; ако изречението за опасност не присъства на опаковката, 
потребителите няма да бъдат информирани относно тази конкретна опасност. 
Предложеното изменение отразява съществуващата практика в Директивата за 
опасни препарати по отношение на смеси, класифицирани като R10 или R52/53, т.е. 
класификации, които не са свързани със символ за опасност.

Изменение 108
Johannes Blokland

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31 - параграф 1 - буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Категории 3 и 4 на хронично опасни за водна среда вещества не се свързват с 
пиктограма за опасност; ако изречението за опасност не присъства на опаковката, 
потребителите няма да бъдат информирани относно тази конкретна опасност. 
Предложеното изменение отразява съществуващата практика в Директивата за 
опасни препарати по отношение на смеси, класифицирани като R10 или R52/53, т.е. 
класификации, които не са свързани със символ за опасност. Във връзка с друго 
изменение на този параграф от същия автор.

Изменение 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Категории 3 и 4 на хронично опасни за водна среда вещества не се свързват с 
пиктограма за опасност; ако изречението за опасност не присъства на опаковката, 
потребителите няма да бъдат информирани относно тази конкретна опасност. 
Предложеното изменение отразява съществуващата практика в Директивата за 
опасни препарати по отношение на смеси, класифицирани като R10 или R52/53, т.е. 
класификации, които не са свързани със символ за опасност.

Изменение 110
Johannes Blokland

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Категории 3 и 4 на хронично опасни за водна среда вещества не се свързват с 
пиктограма за опасност; ако изречението за опасност не присъства на опаковката, 
потребителите няма да бъдат информирани относно тази конкретна опасност. 
Предложеното изменение отразява съществуващата практика в Директивата за 
опасни препарати по отношение на смеси, класифицирани като R10 или R52/53, т.е. 
класификации, които не са свързани със символ за опасност.
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Изменение 111
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31 - параграф 2 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ако опаковката е твърде малка или по 
друг начин неподходяща за прикрепване 
на етикет, условията за прилагане на 
елементите на етикета;

а) ако опаковката е твърде малка или по 
друг начин неподходяща за прикрепване 
на етикет, условията за прилагане на 
елементите на етикета на отделен 
лист, който придружава опаковката;

Or. en

Обосновка

Разяснение относно това, че елементите на етикета трябва да бъдат посочени на 
отделен лист, ако не могат да бъдат прикрепени върху етикета като такъв.

Изменение 112
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31 - параграф 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако опаковката съдържа 
количество, различно от 125 ml, 
което не представлява риск за 
работниците или за човешкото 
здраве или околната среда, 
количествата и съответните 
изключения от изискванията за 
етикетиране на веществата и 
смесите, класифицирани, както 
следва:

заличава се

(i) запалими газове;

(ii) оксидиращи газове;

(iii) запалими течности;
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(iv) запалими твърди вещества;

(v) вещества, които при контакт с 
вода отделят запалими газове;

(vi) оксидиращи течности;

(vii) оксидиращи твърди вещества;

(viii) остро токсични от категория 4;

(ix) дразнещи кожата от 
категория 2;

(x) дразнещи очите от категория 2;

(xi) опасни за околната среда.

Or. en

Обосновка

Етикетирането трябва да отразява вътрешноприсъщите свойства на веществото 
или сместа, а не основанията за риска от него. То трябва да се прави независимо от 
количеството в опаковката.

Изменение 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При поискване от страна на 
Комисията Агенцията изготвя и внася в
Комисията проекти на изключения от 
задълженията за етикетиране, 
предвидени в членове 17 и 34, както 
следва: 

2. При поискване от страна на 
Комисията Агенцията изготвя и внася в 
Комисията проекти на изключения от 
задълженията за етикетиране, 
предвидени в членове 17 и 34, ако
опаковката съдържа количество, по-
малко от 125 ml, което не представлява 
риск за работниците или за човешкото 
здраве или околната среда, количествата 
и съответните изключения от 
изискванията за етикетиране на 
веществата и смесите, класифицирани, 
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както следва:

а) ако опаковката е твърде малка или 
по друг начин неподходяща за 
прикрепване на етикет, условията за 
прилагане на елементите на 
етикета;

б) ако опаковката съдържа количество, 
различно от 125 ml, което не 
представлява риск за работниците или 
за човешкото здраве или околната среда, 
количествата и съответните изключения 
от изискванията за етикетиране на 
веществата и смесите, класифицирани, 
както следва:

(i) запалими газове;
(ii) оксидиращи газове;
(iii) запалими течности;
(iv) запалими твърди вещества;
(v) вещества, които при контакт с вода 
отделят запалими газове;
(vi) оксидиращи течности;
(vii) оксидиращи твърди вещества;
(viii) остро токсични от категория 4;
(ix) дразнещи кожата от категория 2;
(x) дразнещи очите от категория 2;
(xi) опасни за околната среда.

(i) запалими газове;
(ii) оксидиращи газове;
(iii) запалими течности;
(iv) запалими твърди вещества;
(v) вещества, които при контакт с вода 
отделят запалими газове;
(vi) оксидиращи течности;
(vii) оксидиращи твърди вещества;
(viii) остро токсични от категория 4;
(ix) дразнещи кожата от категория 2;
(x) дразнещи очите от категория 2;
(xi) опасни за околната среда.

2a. Ако опаковката е с неподходяща 
форма или е твърде малка, така че да 
е технически невъзможно да се 
прикрепи етикет, информацията за 
опасност се предоставя по друг 
подходящ начин, например върху 
висящи етикети. Ако е практически 
възможно, етикетът с информацята 
за опасност се прилага най-малко към 
един слой от опаковката.

Or. en

Обосновка

Предлаганият регламент на ЕС за GHS предвижда повече елементи на етикета от 
сега. Следователно може да се окаже невъзможно да се отговори на изискванията на 
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член 34, ако опаковката е твърде малка или по друг начин неподходяща за закрепване 
на изисквания етикет. Този проблем се признава от Комисията, но се разглежда само 
като възможно бъдещо изискване. Предлаганият текст отговаря на проектотекста, 
който в момента се разглежда от Междусесийната група на подкомисията от 
експерти по GHS на ООН относно етикетирането на малките опаковки.

Изменение 114
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31- параграф 2 - буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако опаковката съдържа количество, 
различно от 125 ml, което не 
представлява риск за работниците или 
за човешкото здраве или околната среда, 
количествата и съответните изключения 
от изискванията за етикетиране на 
веществата и смесите, класифицирани, 
както следва:

б) ако опаковката съдържа количество, 
различно от 100 ml, което не 
представлява риск за работниците или 
за човешкото здраве или околната среда, 
количествата и съответните изключения 
от изискванията за етикетиране на 
веществата и смесите, класифицирани, 
както следва:

Or. en

Обосновка

За да се защитят човешкото здраве и околната среда, прагът трябва да се понижи 
до 100 ml.

Изменение 115
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Опаковките, предназначени за масовия 
пазар, върху които е физически 
невъзможно да се постави етикет 
съгласно член 34, се освобождават от 
задължението да носят етикет, при 
условие че са придружени от точна и 

Опаковките, предназначени за масовия 
пазар, върху които е физически 
невъзможно да се постави етикет 
съгласно член 34, се освобождават от 
задължението да носят етикет, при 
условие че са придружени от отделен 
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ясна инструкция за употреба, 
включваща, където е целесъобразно, 
инструкции за начина на депониране и 
при условие, че съдържат вещества 
или смеси, класифицирани съгласно 
следните класове и категории на 
опасност в приложение I:

лист с информацията от етикета и 
точна и ясна инструкция за употреба, 
включваща, където е уместно, 
инструкции за начина на депониране.

а) раздел 3.1, остра токсичност 
категория 1, 2 или 3;

б) раздел 3.2, разяждане на кожата 
категория 1;

в) раздел 3.8, специфична токсичност 
за определени органи (STOT) –
еднократна експозиция категория 1;

г) раздел 3.9, специфична токсичност 
за определени органи (STOT) –
многократна експозиция категория 1.

Or. en

Обосновка

Ако етикетът не може да се прикрепи към опаковката, то информацията от него 
трябва да се предостави на отделен лист с данни. Не трябва да се поставя въпросът 
дали е целесъобразно да се включват инструкции за депониране, а по-скоро дали 
включването на тази информация е уместно или не. Трудно е да се разбере защо 
освобождаването от това задължение трябва да се прилага за някои класове на 
опасност от категория 1, а не за други класове на опасност или по-ниски категории.

Изменение 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 32 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Опаковките на вещества и смеси, 
предназначени за масовия пазар и 
отговарящи на критериите за клас на 
опасност 2.16, се освобождават от 
задължението да бъдат придружени 



PE402.685v01-00 54/97 AM\710142BG.doc

BG

от етикет, посочващ тази опасност, 
при условие, че ако се използва външна 
и вътрешна опаковка, върху 
външната е поставена пиктограма 
съгласно правилата за превоз на 
опасни стоки, предвидени в 
Регламент (ЕИО) № 3922/91, 
Директива 94/55/ЕО, Директива 
96/49/ЕО или Директива 2002/59/ЕО.

Or. en

Обосновка

Веществата, които разяждат метали, не са предмет на доставка – клас на опасност 
2.16 е ново изискване, което не е включено в Директивата за опасните 
вещества/Директивата за опасните препарати, а само в регламентите във връзка с 
транспорта. Това свойство има отношение само към превоза и съхранението на 
насипни количества, т.е., препаратите не се доставят в индивидуални потребителски 
опаковки. На този клас на опасност се поставя пиктограма за разяждащи свойства –
за потребителите използването на символа ще доведе до объркване с разяждане на 
кожата и сериозно увреждане на очите.

Изменение 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 32 - параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За някои смеси, класифицирани 
като опасни за околната среда, 
освобождаването от някои 
разпоредби относно екомаркировката 
или специфични разпоредби, свързани 
с екомаркировката, може да се 
определи съгласно процедурата, 
посочена в член 53, когато може да се 
докаже, че въздействието върху 
околната среда би могло да бъде 
ограничено. Тези случаи на 
освобождаване или конкретните 
разпоредби са определени в част 2 на 
приложение ІІ.
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Or. en

Обосновка

В съответствие със сегашния текст на Директивата за опасните препарати – член 
10, параграф 3.

Изменение 118
Amalia Sartori

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 33 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчикът на едно вещество или смес 
незабавно актуализира етикета при 
промяна в класификацията и 
етикетирането на веществото или 
сместа.

Доставчикът на едно вещество или смес 
предприема всички необходими мерки, 
за да актуализира етикета при промяна в 
класификацията и етикетирането на 
веществото или сместа, незабавно и във 
всеки случай не по-късно от 
дванадесет месеца след промяната в 
класификацията.

Доставчикът на смес, посочена в 
член 24, незабавно актуализира 
етикета при промяна в 
класификацията на веществото и 
етикетирането на сместа.

Or. en

Обосновка

Всички промени в класификацията на веществата и смесите трябва да са последвани 
от незабавна актуализация на етикета. Доставчикът трябва да действа възможно 
най-бързо, но дори и в по-малко спешни случаи (например, промяна на пощенския адрес 
на производителя), в рамките на ясно определения срок. От съображения за 
безопасност, етикетите следва да бъдат актуализирани възможно най-скоро след 
извършването на такива промени.
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Изменение 119
Holger Krahmer

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 33 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият член не засяга 
Директиви 91/414/EЕО и 98/8/ЕО.

Настоящият член не засяга член 4 от
настоящия регламент и 
Директиви 91/414/EЕО и 98/8/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Една от основните цели на настоящето законодателство е да хармонизира 
класифицирането и етикетирането на химичните вещества и смеси, за да се 
предотвратят нарушения в конкуренцията на вътрешния пазар. Класифицирането от 
производителя, както е определено в член 4, представлява основен принцип за 
гарантиране на еднаквата класификация в целия ЕС. Следователно този принцип 
трябва да се прилага без изключения за всички вещества и смеси, попадащи в обхвата 
на настоящия регламент.

Изменение 120
Amalia Sartori

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 36a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36a
Етикетиране на детергенти

Правилата за етикетиране, 
предвидени в този дял, не засягат 
Регламент (ЕО) № 648/2004.

Or. en

Обосновка

Във връзка със съображение 41. Регламентът за детергентите съдържа конкретни 
разпоредби за етикетирането на детергенти, които трябва да се спазват.
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Изменение 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 37 - параграф 1 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) опаковката трябва да бъде така 
проектирана и изработена, че 
съдържанието й да не може да излезе 
навън, освен в случаите, когато са 
предвидени други по-специфични 
устройства за осигуряване на 
безопасност;

а) опаковката трябва да бъде така 
проектирана и изработена, че 
съдържанието й да не може да излезе 
навън при нормална манипулация и 
употреба, освен в случаите, когато са 
предвидени други по-специфични 
устройства за осигуряване на 
безопасност;

Or. en

Обосновка

Яснота.

Изменение 122
Johannes Blokland

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 37 - параграф 1 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) опаковката трябва да бъде така 
проектирана и изработена, че 
съдържанието й да не може да излезе 
навън, освен в случаите, когато са 
предвидени други по-специфични 
устройства за осигуряване на 
безопасност;

а) опаковката трябва да бъде така 
проектирана и изработена, че 
съдържанието й да не може да излезе 
навън при нормална манипулация и 
употреба, освен в случаите, когато са 
предвидени други по-специфични 
устройства за осигуряване на 
безопасност;

Or. en
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Обосновка

За да се осигури повече яснота.

Изменение 123
Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 37 - параграф 2 - алинеи 2 - 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
няма конкретни разпоредби относно 
опаковките за сместа, по-специално 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
648/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
детергентите1.

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 няма 
конкретни разпоредби относно 
опаковките за сместа, по-специално 
разпоредбите на регламент (ЕО) № 
648/2004.
1 ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1. 
Регламент, изменен с Регламент (ЕО) 
№ 907/2006 на Комисията (ОВ L 168, 
21.6.2006 г., стр. 5).

Or. fr

Обосновка

С това изменение се избягва застъпването с разпоредбите на други директиви или 
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регламенти на ЕС.

Изменение 124
Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 40 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдържание на становищата и 
решенията за хармонизирано 
класифициране и етикетиране в 
приложение VI; достъпност на 
информацията

Съдържание на становищата и 
решенията за хармонизирано 
класифициране и етикетиране в 
приложение VI, част 3; достъпност на 
информацията

Or. fr

Обосновка

В предложението на Комисията приложение VІ, част 3 има задължителна сила. 
Предлага се да се добави част 4, определяща класификации и форми на етикетиране 
за опасните вещества, които вече са били предмет на хармонизация в Общността 
съгласно Директива 67/548/ЕИО във връзка с категориите на опасност, различни от 
тези, посочени в член 38. Част 4 на приложение VІ ще се счита за незадължителен 
справочен инструмент за използване от страна на органите и индустрията.

Изменение 125
Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 40a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40a
Класифициране и етикетиране на 

опасни вещества съгласно Директива 
67/548/ЕИО за категории на опасност, 
различни от тези, определени в член 

38, параграф1
Класификациите и формите на 
етикетиране, определени в част 4 на 
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приложение VІ, могат да се прилагат 
от доставчиците. 
В случаите, когато доставчик реши 
да не прилага тези класификации и 
форми на етикетиране, от него се 
изисква да направи нова оценка на 
въпросното вещество въз основа на 
критериите, определени в части от 2 
до 5 на приложение І.

Or. fr

Обосновка

В предложението на Комисията приложение VІ, част 3 има задължителна сила. 
Предлага се да се добави част 4, определяща класификации и форми на етикетиране 
за опасните вещества, които вече са били предмет на хармонизация в Общността 
съгласно Директива 67/548/ЕИО във връзка с категориите на опасност, различни от 
тези, посочени в член 38. Част 4 на приложение VІ ще се счита за незадължителен 
справочен инструмент за използване от страна на органите и индустрията.

Изменение 126
Amalia Sartori

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 41 - параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, 

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 член 6, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006, в количество от един тон 
или повече годишно 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 
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посочен в член 43: пред Агенцията следната информация с 
оглед нейното включване в списъка, 
посочен в член 43:

Or. en

Обосновка

Член 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 съдържа задължение да се регистрират 
вещества над праг от един тон. В контекста на разпоредбите на REACH и 
подробните оценки, въз основа на които беше определен този праг, същият праг 
следва да се прилага във връзка с нотифицирането пред Агенцията на информацията, 
изисквана по системата на GHS. Този праг от един тон обаче не следва да се прилага 
за вещества и смеси, класифицирани като опасни.

Изменение 127
Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 41 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 случаите, когато 
количеството възлиза на един тон 
или повече 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:

Or. fr
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Обосновка

Задължението, в сила от 1 декември 2010 г., за нотифициране на Агенцията за целите 
на списъка за класифициране не следва да се прилага за всички случаи, в които 
подлежащо на регистрация вещество ще бъде пуснато на пазара, а само за 
веществата, класифицирани като опасни, включително, когато се отнася за REACH. 
В последните два споменати случая (вещество, класифицирано като опасно, 
самостоятелно или в смес...) следва да се определи праг (1 тон годишно). Липсата на 
такъв праг би довело до правна несигурност и би засегнало неблагоприятно 
научноизследователската и развойна дейност.

Изменение 128
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 41 - параграф 1 - буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) в случаите, когато 
класификацията е различна от тази, 
която е вече включена в списъка за 
класифициране и етикетиране, 
причините за това;

Or. en

Обосновка

Съгласно член 16  доставчик може да класифицира дадено вещество различно от 
класификацията, която вече е включена в списъка за класифициране и етикетиране, 
при условие, че представи причините за класификацията си заедно с нотификация 
съгласно член 41. С цел да се постигне последователност, това трябва да бъде 
отразено в член 41.
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Изменение 129
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 43 - параграф 1 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията от списъка, която 
съответства на информацията, посочена 
в член 119, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, е обществено 
достъпна. Агенцията предоставя достъп 
до друга информация за всяко вещество 
от списъка на нотификаторите и 
регистрантите, внесли информация за 
това вещество в съответствие с член 29, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006. При спазване разпоредбата 
на член 118 от този регламент тя 
предоставя достъп до такава 
информация на други страни.

Информацията от списъка, която 
съответства на информацията, посочена 
в член 119, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, е обществено 
достъпна чрез интернет. Агенцията 
предоставя достъп до друга информация 
за всяко вещество от списъка на 
нотификаторите и регистрантите, 
внесли информация за това вещество в 
съответствие с член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006. При 
спазване разпоредбата на член 118 от 
този регламент тя предоставя достъп до 
такава информация на други страни.

Or. en

Обосновка

Най-лесният начин данните да се направят обществено достъпни е те да се 
предоставят в интернет.

Изменение 130
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 43 - параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, там където е 
целесъобразно, Агенцията включва 
следните данни при всяко вписване:

3. В допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, там където е 
приложимо, Агенцията включва 
следните данни при всяко вписване:

Or. en
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Обосновка

Не следва да се поставя въпросът дали е целесъобразно да се предоставя 
допълнителна информация, а по-скоро дали това да се прави, когато информацията е 
приложима.

Изменение 131
Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 
здравето или въз основа на техните 
физически ефекти.

1a. Посочената в параграф 1 
информация се представя във 
формата, определен в приложение 
VIIa1, и трябва да е достатъчна, за да 
отговори на медицинските нужди с 
цел определяне на предпазни и лечебни 
мерки, особено в 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 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 посочените в параграф 1 
медицински нужди и не може да 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 

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



AM\710142BG.doc 65/97 PE402.685v01-00

BG

изпълнят задачите, за които отговарят. изпълнят задачите, за които отговарят.

3a. Всяка година държавите-членки 
трябва да представят данни на 
Европейската база данни за 
злополуките, създадена съгласно 
програмата EHLASS (Европейска 
статистика на злополуките у дома и 
по време на почивка), описващи 
подробно броя на злополуките и 
свързаните с тях смеси, за които 
определените органи са получили 
искания за медицинска информаця 
относно лечението и лечебните 
мерки.
1Изискванията за информация, 
съдържащи се в целия комплект 
напътствия, издадени от EACCPT, са 
в основата на приложение VIIa.

Or. fr

Обосновка

Европейската асоциация на центровете по отрови и клиничните токсиколози е 
публикувала изисквания към информацията, която е в основата на новото приложение 
VІІа. Създадената от ГД „Здравеопазване и защита на потребителите” база данни 
ще предостави средство за отчитане на данните, събрани от определените органи 
относно смесите и злополуките, с които те са свързани.

Изменение 132
Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 45 - параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Масивни метали, сплави, смеси, 
съдържащи полимери, и смеси, 
съдържащи еластомери, макар и 
класифицирани съгласно критериите 
на приложение І, са освободени от 
изискването за нотифициране в 
параграф 1, ако не създават риск от 
остра токсичност за човешкото 
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здраве и са предназначени за употреба 
в индустрията от професионалисти.

Or. fr

Обосновка

Настоящото законодателство (1999/45/ЕО) и някои разпоредби на настоящото 
предложение признават, че някои вещества са включени в матрица, не са лесно 
биодостъпни (в случая на смеси в твърда форма) и са неразтворими във вода като 
сплави, смеси, съдържащи полимери, и препарати, съдържащи еластомери. Поради 
това е необходима известна последователност между изискването на параграф 1 и 
разпоредбата относно специалните смеси в точка 1.3.4 на приложение І.

Изменение 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 45 - параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В срок до 1 декември 2010 г. 
Комисията представя законодателно 
предложение с оглед на 
хармонизацията на информацията, 
посочена в параграф 1. 

Or. nl

Обосновка

Наскоро проведено изследване показва, че тази разпоредба се прилага по различан 
начин в различните държави-членки. Това изменение обосновава по-нататъшната 
хармонизация на процедурите за спешни действия в ЕС. Настоящият регламент има 
също така за цел да осигури свободното движение на химични вещества и смеси.
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Изменение 134
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 49 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки доставчик на вещество или 
смес събира и държи на разположение 
цялата информация, изисквана за целите 
на класифицирането и етикетирането 
съгласно настоящия регламент, за 
период от поне 10 години след 
последната доставка на това вещество 
или смес.

1. Всеки доставчик на вещество или 
смес събира и държи на разположение 
цялата информация, изисквана за целите 
на класифицирането и етикетирането 
съгласно настоящия регламент, за 
период от поне 50 години след 
последната доставка на това вещество 
или смес.

Or. en

Обосновка

В някои стари складове в Източна Европа често се откриват химични продукти на 
20-30 години. Цялата информация може лесно да се съхранява в продължение на 
десетилетия върху твърдите дискове на компютрите.

Изменение 135
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 49 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки доставчик на вещество или 
смес събира и държи на разположение 
цялата информация, изисквана за целите 
на класифицирането и етикетирането 
съгласно настоящия регламент, за 
период от поне 10 години след 
последната доставка на това вещество 
или смес.

1. Всеки доставчик на вещество или 
смес събира и държи на разположение 
цялата информация, изисквана за целите 
на класифицирането и етикетирането 
съгласно настоящия регламент, за 
период от поне 30 години след 
последната доставка на това вещество 
или смес.

Or. en
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Обосновка

Токсикологията е динамична наука. Законодателството във връзка с химикалите също 
се развива непрекъснато. Затова е важно да се съхраняват добри архиви, за да се 
осигури здрава основа както за науката, така и за законотворчеството.

Изменение 136
Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 52 - параграф 1 - алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато доставчик оспорва
решение на държава-членка, че дадено 
вещество или смес не отговаря на 
изискванията на настоящия 
регламент, държавата-членка 
незабавно уведомява Комисията, 
Агенцията и другите държави-
членки, като посочва основанията за 
решението си. 

Or. fr

Обосновка

Трябва да се предвиди възможността да възникнат спорове между доставчици и 
държави-членки относно тълкуването на изискванията по настоящия регламент, 
като за тази цел следва да има процедура за постигането на хармонизирана 
класификация в случай на такъв спор.

Изменение 137
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 52 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от 60 дни от получаването на 
информацията от държавата-членка, 
Комисията в съответствие с 
регулаторната процедура, посочена в 
член 54, параграф 2, или дава 

2. В срок от 60 дни от получаването на 
информацията от държавата-членка, 
Комисията в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 54, параграф 3, или 
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разрешение за наложената временна 
мярка за период от време, определен в 
решението, или изисква от държавата-
членка да я отмени.

дава разрешение за наложената 
временна мярка за период от време, 
определен в решението, или изисква от 
държавата-членка да я отмени.

Or. en

Обосновка

Предпазните клаузи трябва да се издават въз основа на процедурата по регулиране с 
контрол. Тъй като ЕС е свободна зона за търговия, опасните продукти могат да се 
появят във всички държави-членки, следователно във всяко решение следва да се 
включи Европейския парламент.

Изменение 138
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да коригира и адаптира 
членове 12, 14, 23, 27 до 32 и 
37, параграф 2, втора и трета алинея, и 
приложения I до VII към техническия 
прогрес. Тези мерки, предвидени да 
променят несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат 
съгласно регулаторната процедура с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 54, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия Комисията 
може да използва извънредната 
процедура, посочена в 
член 54, параграф 4.

Комисията може да коригира и адаптира 
членове 12, 14, 23, 27 до 30 и 
37, параграф 2, втора и трета алинея, и 
приложения I до VII към техническия 
прогрес. Тези мерки, предвидени да 
променят несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат 
съгласно регулаторната процедура с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 54, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия Комисията 
може да използва извънредната 
процедура, посочена в 
член 54, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Освобождаването от етикетиране не следва да се решава в процедура на 
комитологията, а в процедура на съвестно вземане на решения.
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Изменение 139
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 53 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията преработва приложения І 
до VІІ, където е уместно, с цел да 
включи устойчивостта, 
биоакумулацията и токсичността на 
класовете на опасност, силно 
устойчивите и силно 
биоакумулиращи класове на опасност
и категория 5 на опасност от остра 
токсичност до ... *. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществените елементи на 
настоящия регламент, се приемат
съгласно процедурата по регулиране с
контрол, посочена в член 54, параграф 
3. 
* Дванадесет месеца след влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Добавянето на нови класове или категории на опасност трябва да бъде отразено във 
всички съответни приложения. Това трябва да стане в процедура на комитология в 
срок от 12 месеца след влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение 140
Gyula Hegyi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 53 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от ... * Комисията 
представя предложение за 
включването на веществата PBT, 
vPvB и веществата от категория 5 на 
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остра токсичност в настоящия 
регламент, както и подробни 
критерии за веществата, които 
разрушават ендокринната система.
________

* Пет години след влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Етикетирането на устойчивите и биоакумулиращи, токсични и разрушаващи 
ендокринната система химикали е жизненоважно за потребителите. Комисията 
трябва да представи предложение за включването на тези вещества, както и 
критерии за класифицирането на веществата, които разрушават ендокринната 
система.

Изменение 141
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 декември 2010 г. веществата се 
класифицират, етикетират и опаковат в 
съответствие с Директива 67/548/ЕИО.

1. До 1 декември 2010 г. веществата се 
класифицират, етикетират и опаковат в 
съответствие с Директива 67/548/ЕИО.

До 1 юни 2015 г. смесите се 
класифицират, етикетират и опаковат 
съгласно Директива 1999/45/ЕО.

До 1 декември 2013 г. смесите се 
класифицират, етикетират и опаковат 
съгласно Директива 1999/45/ЕО.

2. Чрез дерогация от член 60 и от 
параграф 1 на настоящия член, 
веществата и смесите, класифицирани 
съгласно параграф 1, могат, що се 
отнася до периода преди 1 
декември 2010 г. и 1 юни 2015 г. 
съответно, да бъдат класифицирани и 
етикетирани в съответствие с настоящия 
регламент. В този случай разпоредбите 
за етикетиране в Директиви 67/548/EЕО 

2. Чрез дерогация от член 60 и от 
параграф 1 на настоящия член, 
веществата и смесите, класифицирани 
съгласно параграф 1, могат, що се 
отнася до периода преди 1 
декември 2010 г. и 1 декември 2013 г. 
съответно, да бъдат класифицирани и 
етикетирани в съответствие с настоящия 
регламент. В този случай разпоредбите 
за етикетиране в Директиви 67/548/EЕО 



PE402.685v01-00 72/97 AM\710142BG.doc

BG

и 1999/45/ЕО не се прилагат. и 1999/45/ЕО не се прилагат.

3. От 1 декември 2010 г. до 1 юни 2015 
г. веществата се класифицират както 
съгласно Директива 67/548/ЕИО, така и 
съгласно настоящия регламент. Те 
трябва да бъдат етикетирани и 
опаковани съгласно настоящия 
регламент.

3. От 1 декември 2010 г. до 
1 декември 2013 г. веществата се 
класифицират както съгласно Директива 
67/548/ЕИО, така и съгласно настоящия 
регламент. Те трябва да бъдат 
етикетирани и опаковани съгласно 
настоящия регламент.

4. За веществата и смесите, които са 
класифицирани и пуснати на пазара 
съответно преди 1 декември 2010 г. и 
1 юни 2015 г. , не се изисква да бъдат 
етикетирани и опаковани съгласно
настоящия регламент.

4. За веществата и смесите, които са 
класифицирани и пуснати на пазара 
съответно преди 1 декември 2010 г. и 
1 декември 2013 г. , не се изисква да 
бъдат етикетирани и опаковани 
съгласно настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Няма причина за класифицирането на смеси да се отпуска срок от 4.5 години след 
класифицирането на веществата. Комисията разгледа всякакви срокове между 4 и 5 
години и избра този срок да е по средата. Държавите-членки обаче счетоха, че 3 
години са достатъчни. Затова се предлага, този преходен период за класифицирането 
на смесите да се ограничи до 3 години след класифицирането на веществата.

Изменение 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 58, параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В срок до 1 декември 2010 г. 
Комисията представя доклад за 
ефективността на член 45, 
параграфи 1 до 3 от регламента, с цел 
при необходимост да представи
изменения с оглед на по-
нататъшната хармонизация съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 54, параграф 3.
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Or. nl

Обосновка

Наскоро проведено изследване показва, че тази разпоредба се прилага по различан 
начин в различните държави-членки. Това изменение обосновава по-нататъшната 
хармонизация на процедурите за спешни действия в ЕС. Настоящият регламент има 
също така за цел да осигури свободното движение на химични вещества и смеси.

Изменение 143
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 60 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дялове II, III и IV се прилагат по 
отношение на веществата от 
1 декември 2010 г. и по отношение на 
смесите от 1 юни 2015 г.

Дялове II, III и IV се прилагат по 
отношение на веществата от 
1 декември 2010 г. и по отношение на 
смесите от 1 декември 2013 г.

Or. en

(Свързано с изменението на член 58 от същия автор)

Обосновка

Няма причина за класифицирането на смеси да се отпуска срок от 4.5 години след 
класифицирането на веществата. Комисията разгледа всякакви срокове между 4 и 5 
години и избра този срок да е по средата. Държавите-членки обаче счетоха, че 3 
години са достатъчни. Затова се предлага, този преходен период за класифицирането 
на смесите да се ограничи до 3 години след класифицирането на веществата.

Изменение 144
Jens Holm

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - част 3.1. - параграф 3.1.2.1. - алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от ...* в съответствие с 
процедурата, посочена в член 53, 
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Комисията изменя настоящата част 
от приложението, за да включи 
категория 5 на остра токсичност.
______

* Шест месеца след влизано в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Децата получават симптоми на интоксикация дори само при консумация на малко 
количество от веществата, класифицирани в категория 5. Изключването на 
категорията от регламента пряко би довело до снемане на етикетите за токсичност 
на десетки хиляди смеси. Категория 5 е включена в GHS и това би означавало 
потребителите в ЕС да получават по-малко информация от тези в други страни, 
където ще се прилага GHS. Включването на категория 5 в регламента на ЕС би 
улеснило и търговията с тези страни, което е основната цел на GHS.

Изменение 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - част 3.1. - параграф 3.1.2.1. и таблица 3.1.1. - редове 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

3.1.2.1. Веществата могат да бъдат отнесени към една от четирите категории на остра 
токсичност по орален, дермален или инхалационен път в съответствие с числените 
критерии, показани по-долу в Таблица 3.1.1. Острите токсични стойности са изразени 
като (приблизително) LD50 (орални, дермални) или LC50 (инхалационни) стойности 
или като оценки на остра токсичност (ATE). Пояснителните бележки са дадени в 
следната Таблица 3.1.1.

Таблица 3.1.1.
Категории на опасност остра токсичност и оценки на остра токсичност (ATE), 

определящи съответните категории

Eкспозиция Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

Орална (mg/kg
телесното тегло)
Виж :
Забележка а)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000
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Изменение от Парламента

3.1.2.1. Веществата могат да бъдат отнесени към една от петте категории на остра 
токсичност по орален път и в една от четири категории на токсичност въз основа 
на остра токсичност по дермален или инхалационен път в съответствие с числените 
критерии, показани по-долу в Таблица 3.1.1. Острите токсични стойности са изразени 
като (приблизително) LD50 (орални, дермални) или LC50 (инхалационни) стойности 
или като оценки на остра токсичност (ATE). Пояснителните бележки са дадени в 
следната Таблица 3.1.1.

Таблица 3.1.1.
Категории на опасност остра токсичност и оценки на остра токсичност (ATE), 

определящи съответните категории

Eкспозиция Категория 
1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5

Орална (mg/kg
телесното тегло)
Виж :
Забележка а)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

2000 < ATE < 
5000

Виж: 
Забележка 

вa)

Забележки към таблица 3.1.1:
(вa) Критериите за категория на опасност 5 дават възможност за 

идентифицирането на вещества, които са с относително ниска опасност на
остра токсичност, но които при определени обстоятелства могат да 
представляват опасност за уязвими групи от населението. Тези вещества се 
очаква да имат орална LD50 в обхвата 2000- 5000 mg/ kg телесно тегло. 
Конкретните критерии за категория 5 са:

(i) Веществото се класифицира в тази категория, когато вече 
съществува достоверно доказателство, показващо,че LD50 е в обхвата 
от стойности на категория 5, или други изпитвания върху животни, 
или токсични ефекти върху хора показват опасност за човешкото 
здраве от остър характер.

(ii) Веществото се класифицира в тази категория чрез екстраполация, 
оценка или измерване на данните, ако отнасянето му към категория 
на по-силно опасни вещества не е оправдано, и

- има налична достоверна информация, показваща значимите 
токсични ефекти при хората, или
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- се наблюдава смъртност при изпитването му за стойности от 
категория 4 по орален, дихателен или дермален път или

- когато експертна оценка потвърди значителни клинични признаци 
на токсичност, когато веществото се изпитва за стойности от 
категория 4, с изключение на диария, пилоерекция или разрошена 
козина, или

- когато експертната оценка потвърди достоверна информация, 
която показва потенциална възможност за значими остри ефекти 
от други изпитвания върху животни.

Като се признава необходимостта от защита и хуманно отношение към 
животните, опитите върху животни, попадащи в обхвата на категория 5, не са 
препоръчителни и следва да се предприемат само когато има голяма вероятност 
резултатите от тях да имат пряко значение за защита на здравето на хората.

Or. en

Обосновка

Децата получават симптоми на интоксикация дори само при консумация на малко 
количество от веществата, класифицирани в категория 5. Изключването на 
категорията от регламента пряко би довело до снемане на етикетите за токсичност 
на десетки хиляди смеси. Категория 5 е включена в GHS и това би означавало 
потребителите в ЕС да получават по-малко информация от тези в други страни, 
където ще се прилага GHS. Включването на категория 5 в регламента на ЕС би 
улеснило и търговията с тези страни, което е основната цел на GHS.

Изменение 146
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - част 3.1. - параграф 3.1.2.1. и таблица 3.1.1. – редове 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

3.1.2.1. Веществата могат да бъдат отнесени към една от четирите категории на остра 
токсичност по орален, дермален или инхалационен път в съответствие с числените 
критерии, показани по-долу в Таблица 3.1.1. Острите токсични стойности са изразени 
като (приблизително) LD50 (орални, дермални) или LC50 (инхалационни) стойности 
или като оценки на остра токсичност (ATE). Пояснителните бележки са дадени в 
следната Таблица 3.1.1. 
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Таблица 3.1.1
Категории на опасност остра токсичност и оценки на остра токсичност (ATE), 

определящи съответните категории 

Eкспозиция Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

Орална (mg/kg
телесното тегло)

Виж :
Забележка а)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Изменение от Парламента

3.1.2.1.Веществата могат да бъдат отнесени към една от петте категории на остра 
токсичност по орален път и в една от четири категории на токсичност въз 
основа на остра токсичност по дермален или инхалационен път в 
съответствие с числените критерии, показани по-долу в Таблица 3.1.1. Острите 
токсични стойности са изразени като (приблизително) LD50 (орални, дермални) 
или LC50 (инхалационни) стойности или като оценки на остра токсичност 
(ATE). Пояснителните бележки са дадени в следната Таблица 3.1.1. 

Таблица 3.1.1
Категории на опасност остра токсичност и оценки на остра токсичност (ATE), 

определящи съответните категории 

Eкспозиция Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5

Орална (mg/kg
телесното тегло)
Виж :
Забележка а)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

2000 < ATE < 
5000

Виж: 
Забележка 

вa)

Забележкa:
(вa) Критериите за категория на опасност 5 дават възможност за 

идентифицирането на вещества, които са с относително ниска опасност на 
остра токсичност, но които при определени обстоятелства могат да 
представляват опасност за уязвими групи от населението. Тези вещества се 
очаква да имат орална LD50 в обхвата 2000- 5000 mg/ kg телесно тегло. 
Конкретните критерии за категория 5 са:

(iii) Веществото се класифицира в тази категория, когато вече 
съществува достоверно доказателство, показващо,че LD50 е в обхвата 
от стойности на категория 5, или други изпитвания върху животни, 
или токсични ефекти върху хора показват опасност за човешкото 
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здраве от остър характер.

(iv) Веществото се класифицира в тази категория чрез екстраполация, 
оценка или измерване на данните, ако отнасянето му към категория 
на по-силно опасни вещества не е оправдано, и

- има налична достоверна информация, показваща значимите 
токсични ефекти при хората, или

- се наблюдава смъртност при изпитването му за стойности от 
категория 4 по орален, дихателен или дермален път или

- когато експертна оценка потвърди значителни клинични признаци 
на токсичност, когато веществото се изпитва за стойности от 
категория 4, с изключение на диария, пилоерекция или разрошена 
козина, или

- когато експертната оценка потвърди достоверна информация, 
която показва потенциална възможност за значими остри ефекти 
от други изпитвания върху животни.

Като се признава необходимостта от защита и хуманно отношение към 
животните, опитите върху животни, попадащи в обхвата на категория 5, не са 
препоръчителни и следва да се предприемат само когато има голяма вероятност 
резултатите от тях да имат пряко значение за защита на здравето на хората.

Or. en

Обосновка

Предлаганият регламент ще служи на целта си за хармонизация, ако всички критерии 
за класифициране и правила за етикетиране на GHS бъдат транспонирани в 
законодателството на ЕС. Категория 5 на остра токсичност е включена в GHS и 
поради това следва да бъде включена тук. В противен случай това не само би 
засегнало търговския обмен, но и би снижило равнището на защита съгласно 
законодателството на ЕО, тъй като хиляди смеси биха загубили своята класификация 
и етикетиране. Това би било във вреда на достатъчната защита, особено на децата и 
други уязвими групи.
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Изменение 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - част 3.1. - параграф 3.1.2.2.1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.2.2.1a. Категория 5 е за химични 
вещества, които са със сравнително 
ниска остра токсичност, но които 
при определени обстоятелства могат 
да създадат опасност за уязвими
групи от населението. Освен 
таблицата са предвидени и критерии 
за идентифициране на веществата в 
категория 5. Очаква се тези вещества 
да имат орална стойност LD50  в 
порядъка на 2000 - 5000 mg/kg телесно 
тегло. Предвид съображенията за 
хуманното отношение към 
животните, изследването на 
животни, попадащи в обхвата на 
Категория 5, не е препоръчително и 
трябва да бъде разглеждано само, 
когато има голяма вероятност 
резултатите от такова изследване да 
имат пряко съществено значение за 
опазването на здравето на хората. 

Or. en

Обосновка

Етикетирането на химичните вещества в категория 5 е от особено значение за
защитата на децата. Изключването на тази категория от регламента би довело 
пряко до изгубване на етикетирането за токсичност на десетки хиляди смеси.
Категория 5 е включена в GHS и това би означавало потребителите в ЕС да 
получават по-малко информация от тези в други страни, където GHS ще се прилага 
изцяло. Включването на категория 5 в регламента на ЕС би улеснило и търговията с 
тези страни и означава, че законодателството на ЕС ще включва всички критерии за 
остра токсичност, възприети от ООН.



PE402.685v01-00 80/97 AM\710142BG.doc

BG

Изменение 148
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - част 3.1. - параграф 3.1.2.2.1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.2.2.1a. Категория 5 е за химични 
вещества, които са със сравнително 
ниска остра токсичност, но които 
при определени обстоятелства могат 
да създадат опасност за уязвими 
групи от населението. Освен 
таблицата са предвидени и критерии 
за идентифициране на веществата в 
категория 5. Очаква се тези вещества 
да имат орална стойност LD50  в 
порядъка на 2000 - 5000 mg/kg телесно 
тегло. Предвид съображенията за 
хуманното отношение към 
животните, изследването на 
животни, попадащи в обхвата на 
Категория 5, не е препоръчително и 
трябва да бъде разглеждано само, 
когато има голяма вероятност 
резултатите от такова изследване да 
имат пряко съществено значение за 
опазването на здравето на хората. 

Or. en

Обосновка

Предлаганият регламент ще служи на целта си за хармонизация, ако всички критерии 
за класифициране и правила за етикетиране на GHS бъдат транспонирани в 
законодателството на ЕС. Категория 5 на остра токсичност е включена в GHS и 
поради това следва да бъде включена тук. В противен случай това не само би 
засегнало търговския обмен, но и би снижило равнището на защита съгласно 
законодателството на ЕО, тъй като хиляди смеси биха загубили своята класификация 
и етикетиране. Това би било във вреда на достатъчната защита, особено на децата и 
други уязвими групи.
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Изменение 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - част 3.1. - параграф 3.1.3.6.2.3 - таблица 3.1.2. - ред 2

Текст, предложен от Комисията

Таблица 3.1.2.
Превръщане от експериментално получените за диапазона на острата токсичност 
стойности (или категориите на опасност на острата токсичност) в изчисления на 

точката на остра токсичност за класифициране според съответните пътища на 
експозиция

Пътища на 
експозиция

Категория за класифициране или 
експериментално получена оценка за 

диапазона на остра токсичност

Превърнато 
изчисление за точката 
на остра токсичност
(виж Забележка 1)

Орална

(mg/kg телесно 
тегло)

0 < Категория 1  5

5 < Категория 2  50

50 < Категория 3  300

300 < Категория 4 2000

0.5

5

100

500

Забележка 1:
Тези стойности са предвидени, за да се използват при изчисляването на ATE при 
класифицирането на смес на база нейните съставки и не представят резултатите от 
изпитването. 

Изменение от Парламента

Таблица 3.1.2.
Превръщане от експериментално получените за диапазона на острата токсичност 
стойности (или категориите на опасност на острата токсичност) в изчисления на 

точката на остра токсичност за класифициране според съответните пътища на 
експозиция

Пътища на 
експозиция

Категория за класифициране или 
експериментално получена оценка за 

диапазона на остра токсичност

Превърнато 
изчисление за точката 
на остра токсичност
(виж Забележка 1)
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Орална

(mg/kg телесно 
тегло)

0 < Категория 1  5

5 < Категория 2  50

50 < Категория 3  300

300 < Категория 4  2000

2000 < Категория 5  5000 (виж 
забележка 1a)

0.5

5

100

500

2500

Забележка 1:
Тези стойности са предвидени, за да се използват при изчисляването на ATE при 
класифицирането на смес на база нейните съставки и не представят резултатите от 
изпитването. 

Забележка 1a:
Категория 5 е за химични вещества, които са със сравнително ниска остра 
токсичност, но които при определени обстоятелства могат да създадат опасност 
за уязвими групи от населението. Очаква се тези вещества да имат орална 
стойност LD50  в порядъка на 2000 - 5000 mg/kg телесно тегло. Предвид 
съображенията за хуманното отношение към животните, изследването на 
животни, попадащи в обхвата на Категория 5, не е препоръчително и трябва да 
бъде разглеждано само, когато има голяма вероятност резултатите от такова 
изследване да имат пряко съществено значение за опазването на здравето на 
хората.

Or. en

Обосновка

Етикетирането на химичните вещества в категория 5 е от особено значение за 
защитата на децата. Изключването на тази категория от регламента би довело 
пряко до изгубване на етикетирането за токсичност на десетки хиляди смеси. 
Категория 5 е включена в GHS и това би означавало потребителите в ЕС да 
получават по-малко информация от тези в други страни, където GHS ще се прилага 
изцяло. Включването на категория 5 в регламента на ЕС би улеснило и търговията с 
тези страни и означава, че законодателството на ЕС ще включва всички критерии за 
остра токсичност, възприети от ООН.
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Изменение 150
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - част 3.1. - параграф 3.1.3.6.2.3 - таблица 3.1.2. - ред 2

Текст, предложен от Комисията

Таблица 3.1.2.
Превръщане от експериментално получените за диапазона на острата токсичност 
стойности (или категориите на опасност на острата токсичност) в изчисления на 

точката на остра токсичност за класифициране според съответните пътища на 
експозиция

Пътища на 
експозиция

Категория за класифициране или 
експериментално получена оценка за 

диапазона на остра токсичност

Превърнато 
изчисление за точката 
на остра токсичност
(виж Забележка 1)

Орална

(mg/kg телесно 
тегло)

0 < Категория 1  5

5 < Категория 2  50

50 < Категория 3  300

300 < Категория 4 2000

0.5

5

100

500

Забележка 1:
Тези стойности са предвидени, за да се използват при изчисляването на ATE при 
класифицирането на смес на база нейните съставки и не представят резултатите от 
изпитването. 

Изменение от Парламента

Таблица 3.1.2.
Превръщане от експериментално получените за диапазона на острата токсичност 
стойности (или категориите на опасност на острата токсичност) в изчисления на 

точката на остра токсичност за класифициране според съответните пътища на 
експозиция

Пътища на 
експозиция

Категория за класифициране или 
експериментално получена оценка за 

диапазона на остра токсичност

Превърнато 
изчисление за точката 
на остра токсичност
(виж Забележка 1)
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Орална

(mg/kg телесно 
тегло)

0 < Категория 1  5

5 < Категория 2  50

50 < Категория 3  300

300 < Категория 4  2000

2000 < Категория 5  5000 (виж 
забележка 1a)

0.5

5

100

500

2500

Забележка 1:
Тези стойности са предвидени, за да се използват при изчисляването на ATE при 
класифицирането на смес на база нейните съставки и не представят резултатите от 
изпитването. 

Забележка 1a:
Категория 5 е за химични вещества, които са със сравнително ниска остра 
токсичност, но които при определени обстоятелства могат да създадат опасност 
за уязвими групи от населението. Очаква се тези вещества да имат орална 
стойност LD50  в порядъка на 2000 - 5000 mg/kg телесно тегло. Предвид 
съображенията за хуманното отношение към животните, изследването на 
животни, попадащи в обхвата на Категория 5, не е препоръчително и трябва да 
бъде разглеждано само, когато има голяма вероятност резултатите от такова 
изследване да имат пряко съществено значение за опазването на здравето на 
хората.

Or. en

Обосновка

Предлаганият регламент ще служи на целта си за хармонизация, ако всички критерии 
за класифициране и правила за етикетиране на GHS бъдат транспонирани в 
законодателството на ЕС. Категория 5 на остра токсичност е включена в GHS и 
поради това следва да бъде включена тук. В противен случай това не само би 
засегнало търговския обмен, но и би снижило равнището на защита съгласно 
законодателството на ЕО, тъй като хиляди смеси биха загубили своята класификация 
и етикетиране. Това би било във вреда на достатъчната защита, особено на децата и 
други уязвими групи.
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Изменение 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - параграф 3.1.4.1. и таблица 3.1.3. - редове 1 до 4 и 8

Текст, предложен от Комисията

3.1.4.1. Елементите на етикета трябва да бъдат използвани за вещества или смеси, 
които отговарят на критериите за класификация в този клас на опасност в съответствие 
с Таблица 3.1.3. 

Таблица 3.1.3.
Елементи на етикета за остра токсичност

Класифициране Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

GHS 
Пиктограми

Сигнална дума Опасно Опасно Опасно Внимание

Рискова фраза:

- Орална

H300:

Летално при 
поглъщане

H300:

Летално при 
поглъщане

H301:

Токсично 
при 

поглъщане

H302:

Вредно при 
поглъщане

Фраза за 
безопасност 
Реагиране 
(орално)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Изменение от Парламента

3.1.4.1. Елементите на етикета трябва да бъдат използвани за вещества или смеси, които 
отговарят на критериите за класификация в този клас на опасност в съответствие с 
Таблица 3.1.3. 

Конкретни съображения относно етикетирането на вещества и смеси, 
класифицирани в категория 5, са дадени в забележка 2а към таблицата.
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Таблица 3.1.3.
Елементи на етикета за остра токсичност

Класифициране Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5

GHS 
Пиктограми

Няма 
пиктограма

Сигнална дума Опасно Опасно Опасно Внимание Внимание

Рискова фраза:
- Орална

H300:
Летално 

при 
поглъщане

H300:
Летално 

при 
поглъщане

H301:
Токсично 

при 
поглъщане

H302:
Вредно при 
поглъщане

H303:
Може да е 
вредно при 
поглъщане

Фраза за 
безопасност 
Реагиране 
(орално)

P301 + 
P310
P321
P330

P301 + 
P310
P321
P330

P301 + 
P310
P321
P330

P301 + 
P312
P330

P312

Забележка 2a:
Елементите на етикета за категория 5 в таблица 3.1.3 трябва да се използват за 
вещества и смеси, предлагани на масовия пазар.
За веществата и смесите в категория 5, които са предназначени само за 
професионална употреба, доставчикът трябва да представи информацията за 
класификацията за потребителите и разпространителите надолу по веригата 
посредством информационен лист за безопасност.

Or. en

Обосновка

Етикетирането на химичните вещества в категория 5 е от особено значение за 
защитата на децата. Изключването на тази категория от регламента би довело 
пряко до изгубване на етикетирането за токсичност на десетки хиляди смеси. 
Категория 5 е включена в GHS и това би означавало потребителите в ЕС да 
получават по-малко информация от тези в други страни, където GHS ще се прилага 
изцяло. Включването на категория 5 в регламента на ЕС би улеснило и търговията с 
тези страни и означава, че законодателството на ЕС ще включва всички критерии за 
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остра токсичност, възприети от ООН.

Изменение 152
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - параграф 3.1.4.1. - таблица 3.1.3. - редове 1 до 4 и 8

Текст, предложен от Комисията

Таблица 3.1.3.
Елементи на етикета за остра токсичност

Класифициране Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

GHS 
Пиктограми

Сигнална дума Опасно Опасно Опасно Внимание

Рискова фраза:

- Орална

H300:

Летално при 
поглъщане

H300:

Летално при 
поглъщане

H301:

Токсично 
при 

поглъщане

H302:

Вредно при 
поглъщане

Фраза за 
безопасност 
Реагиране 
(орално)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Изменение от Парламента

Таблица 3.1.3.
Елементи на етикета за остра токсичност

Класифициране Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5
(виж 
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забележка 
2a)

GHS 
Пиктограми

Няма 
пиктограма

Сигнална дума Опасно Опасно Опасно Внимание Внимание

Рискова фраза:
- Орална

H300:
Летално 

при 
поглъщане

H300:
Летално 

при 
поглъщане

H301:
Токсично 

при 
поглъщане

H302:
Вредно при 
поглъщане

H303:
Може да е 
вредно при 
поглъщане

Фраза за 
безопасност 
Реагиране 
(орално)

P301 + 
P310
P321
P330

P301 + 
P310
P321
P330

P301 + 
P310
P321
P330

P301 + 
P312
P330

P312

Забележка 2a:
Елементите на етикета за категория 5 в таблица 3.1.3 трябва да се използват за 
вещества и смеси, предлагани на масовия пазар.
За веществата и смесите в категория 5, които са предназначени само за 
професионална употреба, доставчикът трябва да представи информацията за 
класификацията за потребителите и разпространителите надолу по веригата 
посредством информационен лист за безопасност.

Or. en

Обосновка

Предлаганият регламент ще служи на целта си за хармонизация, ако всички критерии 
за класифициране и правила за етикетиране на GHS бъдат транспонирани в 
законодателството на ЕС. Категория 5 на остра токсичност е включена в GHS и 
поради това следва да бъде включена тук. В противен случай това не само би 
засегнало търговския обмен, но и би снижило равнището на защита съгласно 
законодателството на ЕО, тъй като хиляди смеси биха загубили своята класификация 
и етикетиране. Това би било във вреда на достатъчната защита, особено на децата и 
други уязвими групи.
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Изменение 153
Anne Ferreira

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - параграф 5 - буква 1a (нова)

5.1a Вещества, които са устойчиви, биоакумулативни и 
токсични (РВТ) или много устойчиви и много 
биоакумулативни (vPvB)1

5.1a.1. Критерии за класифициране на веществата

5.1a.1.1. Едно вещество следва да се класифицира като PBT 
или vPvB, ако е:

i) определено като РВТ или vPvB от производител или 
вносител съгласно член 14 и приложение І на Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18 
декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за 
създаване на Европейска агенция по химикалите1, или
ii) определено (или считано) за PBT или vPvB и включено в 
списъка съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006, или
iii) определено (или считано) за PBT или vPvB и включено в 
приложение XIV на Регламент (ЕО) № 1907/2006. 
5.1a.2. Критерии за класифициране на смеси

5.1a.2.1. Смесите следва да се класифицират като PBT или
vPvB въз основа на отделните концентрации на 
съдържащите се в тях вещества, които също са 
класифицирани като PBT или vPvB, съгласно Таблица 5.3.

Таблица 5.3
Общи пределни концентрации за вещества (в смес), 

класифицирани като PBT или vPvB

Класификация на 
веществото

Класификация на сместа

PBT или vPvB [C > 0.1%]

                                               
1 Предлага се подробностите за критериите и елементите на етикета (избор на пиктограма, 
рискова фраза и фраза за безопасност) да бъдат изработени посредством адаптация към 
техническия прогрес съгласно процедурата на комитология, определена в член 53 на 
предложението за регламент. Независимо от това, би било целесъобразно например да се използва 
пиктограмата на GHS за опасност за околната среда.
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5.1a.3. Предупреждение за опасност

5.1a.3.1. Елементите на етикета трябва да бъдат използвани 
за вещества или смеси, които отговарят на критериите за 
класифициране в този клас на опасност, в съответствие с 
Таблица 5.4 

Таблица 5.4
Елементи на етикета за PBT или vPvB

Символ/пиктограма

Сигнална дума Опасно
Рискова фраза EUH0XX: [може да причини 

дълготрайни вредни ефекти 
върху хората и околната 

среда]
Фраза за безопасност [следва да се реши]

1 ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1. Изменена версия в ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3.

Or. fr

Обосновка

В интерес на последователността на новата европейска политика за химикалите е 
важно степента на отчитане на SVHC във всеки от инструментите на политиката 
да бъде взаимно съвместима. С оглед на това, въвеждането на изисквания за
етикетирането би направило възможно също:
 (i) да се повиши ефективността на стратегията на ЕС за намаляване на риска за 
PBTs /vPvBs;
(ii) да се осигури еднакъв и подходящ обем  информация относно степента на 
опасност, които тези SVHC представляват и
 (iii) да се повиши надеждността на системата за класифициране и етикетиране за 
химичните продукти.
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Изменение 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - параграф 5.1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1a. Вещества, които са устойчиви, 
биоакумулативни и токсични (РВТ) 
или много устойчиви и много 
биоакумулативни (vPvB)
5.1a.1. Критерии за класифициране на 
веществата
5.1a.1.1.  Едно вещество следва да се 
класифицира като PBT или vPvB, ако 
е:

(i) определено като РВТ или vPvB от 
производител или вносител съгласно 
член 14 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 или
(ii) включено като PBT или vPvB в 
списъка съгласно член 59, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 1907/2006, или
(iii) включено в приложение XIV на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.
5.1a.2.  Критерии за класифициране на 
смеси
5.1a.2.1. Смесите следва да се 
класифицират като PBT или vPvB въз 
основа на отделните концентрации 
на съдържащите се в тях вещества, 
които също са класифицирани като 
PBT или vPvB, съгласно Таблица 5.2a.

5.1a.3.  Предупреждение за опасност
5.1a.3.1. Елементите на етикета 
трябва да бъдат използвани за 
вещества или смеси, които 
отговарят на критериите за 
класифициране в този клас на 
опасност, в съответствие с Таблица
5.2б.
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Or. en

Обосновка

PBT и vPvB се считат за вещества, обект на най-голяма загриженост съгласно 
REACH (SVHC). Нещо повече, те се ползват с приоритет по схемата за разрешаване 
на REACH. Поради това е необходимо в настоящия регламент да се включат ясни 
изисквания към етикетирането на PBT и vPvB. Това ще осигури еднакво и подходящо 
етикетиране на тези вещества, което от своя страна е необходимо условие за 
предприемането на подходящи действия срещу тези химикали съгласно REACH.

Изменение 155
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - параграф 5.1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1a.  Вещества, които са устойчиви, 
биоакумулативни и токсични (РВТ) 
или много устойчиви и много 
биоакумулативни (vPvB)
5.1a.1.  Критерии за класифициране на 
веществата
5.1a.1.1.  Едно вещество следва да се 
класифицира като PBT или vPvB, ако 
е:

(i) определено като РВТ или vPvB от 
производител или вносител съгласно 
член 14 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 или
(ii) включено като PBT или vPvB в 
списъка съгласно член 59, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 1907/2006, или
(iii) включено като PBT или vPvB в 
приложение XIV на Регламент (ЕО) № 
1907/2006.
5.1a.2.  Критерии за класифициране на 
смеси
5.1a.2.1.  Смесите следва да се 
класифицират като PBT или vPvB въз 
основа на отделните концентрации 
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на съдържащите се в тях вещества, 
които също са класифицирани като 
PBT или vPvB, съгласно таблица 5.2a.

5.1a.3.  Предупреждение за опасност
5.1a.3.1. Елементите на етикета 
трябва да бъдат използвани за 
вещества или смеси, които 
отговарят на критериите за 
класифициране в този клас на 
опасност, в съответствие с Таблица
5.2б.

Or. en

Обосновка

PBT и vPvB се считат за вещества, обект на най-голяма загриженост съгласно 
REACH (SVHC). Нещо повече, те се ползват с приоритет по схемата за разрешаване 
на REACH. Поради това е необходимо в настоящия регламент да се включат ясни 
изисквания към етикетирането на PBT и vPvB. Това ще осигури еднакво и подходящо 
етикетиране на тези вещества, което от своя страна е необходимо условие за 
предприемането на подходящи действия срещу тези химикали съгласно REACH.

Изменение 156
Jens Holm

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - параграф 5.1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1a. Вещества, които са устойчиви, 
биоакумулативни и токсични (РВТ) 
или много устойчиви и много 
биоакумулативни (vPvB)
5.1a.1. Критерии за класифициране на 
веществата
5.1a.1.1. Едно вещество следва да се 
класифицира като PBT или vPvB, ако 
е:
(i) определено като РВТ или vPvB от 
производител или вносител съгласно 
член 14 от Регламент (ЕО) № 
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1907/2006 или
(ii) считано за PBT или vPvB и
включено в списъка, посочен в член 59, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006, или
(iii) считано за PBT или vPvB и 
включено в приложение XIV на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.
В срок до ...*, в съответствие с 
процедурата по член 53, Комисията 
следва да измени позоваванията в 
настоящия параграф към Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, ако е целесъобразно.
5.1a.2. Критерии за класифициране на 
смеси
5.1a.2.1. Смесите следва да се 
класифицират като PBT или vPvB въз 
основа на отделните концентрации 
на съдържащите се в тях вещества, 
които също са класифицирани като 
PBT или vPvB, съгласно таблица 5.2a.
В срок до ...*, в съответствие с 
процедурата по член 53, Комисията 
следва да измени настоящото 
приложение, за да включи нова 
таблица, определяща общите 
пределни концентрации за 
веществата (в дадена смес), 
класифицирани като PBT или vPvB. 
5.1a.3 Предупреждение за опасност.
5.1a.3.1 Елементите на етикета 
трябва да бъдат използвани за 
вещества или смеси, които 
отговарят на критериите за 
класифициране в този клас на 
опасност, в съответствие с Таблица
5.2б.
В срок до ...*, в съответствие с 
процедурата по член 53, Комисията 
следва да измени настоящото 
приложение, за да включи нова 
таблица, определяща елементите  на 
етикета за веществата PBT или
vPvB. Те следва да се състоят от 
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подходяща пиктограма, сигналната 
дума „Опасно”, подходяща рискова 
фраза и една или повече фрази за 
безопасност.
______

* Шест месеца след влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

За да се постигне високо равнище на опазване на здравето и околната среда, от 
особена важност е да бъдат определени и етикетирани веществата и смесите, за 
които се счита, че създават най-силен ефект. PBT и vPvB, които се считат за 
вещества, пораждащи сериозно безпокойство, не се третират като такива от 
системата за класифициране и етикетиране. За разлика от CMR, на тези вещества 
могат да не се поставят елементи на етикета, отговарящи на равнището на 
опасност, което се счита, че имат. Тази непоследователност създава липса на 
доверие в новата политика на ЕС за химикалите и в новата система за класифициране 
и етикетиране.

Изменение 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - параграф 5.1a - таблица 5.2a (нова)

ТАБЛИЦА 5.2a
Общи пределни концентрации за вещества (в смес), 

класифицирани като PBT или vPvB

Класификация на веществото Класификация на сместа

PBT или vPvB C > 0.1%

Or. en

Изменение 158
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - параграф 5.1a - таблица 5.2a (нова)

ТАБЛИЦА 5.2a
Общи пределни концентрации за вещества (в смес), 
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класифицирани като PBT или vPvB

Класификация на веществото Класификация на сместа

PBT или vPvB C > 0.1%

Or. en

Изменение 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - параграф 5.1a - таблица 5.2б (нова)

ТАБЛИЦА 5.2б
Елементи на етикета за PBT или vPvB

Символ/
пиктограма *

Сигнална дума Опасно
Рискова фраза EUH0XX: Може да причини 

дълготрайни вредни ефекти върху 
хората и околната среда

Фраза за 
безопасност *

* В срок до ... [шест месеца след влизането в сила на настоящия 
регламент], следва да се добавят символът/пиктограмата за
PBT/vPvB и фразите за безопасност съгласно регулаторната 
процедура с упражняване на контрол, посочена в член 54, параграф 3.

Or. en

Изменение 160
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I - параграф 5.1a - таблица 5.2б (нова)

ТАБЛИЦА 5.2б
Елементи на етикета за PBT или vPvB
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Символ/
пиктограма *

Сигнална дума Опасно
Рискова фраза EUH0XX: Може да причини 

дълготрайни вредни ефекти върху 
хората и околната среда

Фраза за 
безопасност *

* В срок до ... [шест месеца след влизането в сила на настоящия 
регламент], следва да се добавят символът/пиктограмата за 
PBT/vPvB и фразите за безопасност съгласно регулаторната 
процедура с упражняване на контрол, посочена в член 54, параграф 3.

Or. en
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