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Predlog spremembe 43
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ta uredba bi morala zagotoviti visoko 
raven varovanja zdravja ljudi in okolja ter 
prosti pretok snovi in zmesi ter hkrati 
izboljševati konkurenčnost in 
inovativnost.

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 44
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Zaupanje v kemično industrijo se je v zadnjih letih poslabšalo. Strog sistem označevanja 
lahko pripomore k izboljšanju zaupanja porabnikov izdelkov kemične industrije.
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Predlog spremembe 45
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zato je izjemno pomembno v Skupnosti 
uskladiti določbe o razvrščanju ter 
označevanju snovi in zmesi, pri čemer se 
upoštevajo merila za razvrščanje in pravila 
za označevanje GHS, hkrati pa izhajati iz 
40-letnih izkušenj, pridobljenih med 
izvajanjem obstoječe zakonodaje Skupnosti 
o kemikalijah, in ohraniti raven varovanja, 
ki je že bila dosežena s sistemom 
usklajevanja razvrstitev in označitev, 
razredi nevarnosti Skupnosti, ki še niso del 
GHS, in obstoječimi pravili za označevanje 
in pakiranje.

(8) Zato je izjemno pomembno v Skupnosti 
uskladiti določbe o razvrščanju ter 
označevanju snovi in zmesi, pri čemer se v 
celoti upoštevajo merila za razvrščanje in 
pravila za označevanje GHS, hkrati pa 
izhajati iz 40-letnih izkušenj, pridobljenih 
med izvajanjem obstoječe zakonodaje 
Skupnosti o kemikalijah, in ohraniti raven 
varovanja, ki je že bila dosežena s 
sistemom usklajevanja razvrstitev in 
označitev, razredi nevarnosti Skupnosti, ki 
še niso del GHS, in obstoječimi pravili za 
označevanje in pakiranje.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana uredba bo služila svojemu namenu poenotenja samo, če se bodo vsa merila za 
razvrščanje in pravila o označevanju iz globalno usklajenega sistema za razvrščanje in 
označevanje kemikalij (GHS) prenesla v zakonodajo Skupnosti. Akutna strupenost kategorije 
5 je vključena v GHS in bi zato morala biti vključena tudi v tem dokumentu. V nasprotnem 
primeru se bo znižala stopnja sedanje zaščite v okviru zakonodaje EU, saj bo zaradi 
spremembe meril za razvrščanje nekaj tisoč zmesi izgubilo razvrstitev in označitev.

Predlog spremembe 46
Holger Krahmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Razvrstitev, ki jo opravi dobavitelj, 
zagotavlja usklajen pristop k razvrščanju 
vseh snovi in zmesi v vsej Evropski uniji 
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in je ključni dejavnik, ki zagotavlja prost 
pretok blaga na notranjem trgu.
Razvrstitev bi zato treba upoštevati pri 
vseh snoveh in zmeseh, ki spadajo na 
področje izvajanja te uredbe. Države 
članice naj uvedejo razvrstitev, ki jo 
opravi dobavitelj, na vsa druga področja 
razvrščanja kemičnih snovi.

Or. fr

Obrazložitev

Eno od ključnih načel sedanje zakonodaje je uskladitev razvrščanja in označevanja kemičnih 
snovi in zmesi tako, da ne pride do izkrivljanja skupnega trga. Razvrstitev, ki jo opravi 
proizvajalec, kot predvideva člen 4 uredbe, je eno od temeljnih načel za zagotavljanje 
usklajenega razvrščanja v celotni Evropski Uniji. Zato bi to načelo brez kakršne koli izjeme 
moralo veljati za vse snovi in zmesi, ki spadajo na področje te uredbe.

Predlog spremembe 47
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zaradi zagotavljanja seznanjenosti 
potrošnikov z nevarnostmi, bi morali 
proizvajalci, uvozniki in nadaljnji 
uporabniki pakirati in označevati snovi in 
zmesi v skladu z izpeljano razvrstitvijo, 
distributerji pa bi morali zagotoviti, da 
prejete informacije posredujejo naprej, tako 
da pustijo oznako nespremenjeno ali da 
snovi in zmesi sami označijo v skladu s to 
uredbo. Kadar distributerji spreminjajo 
oznako ali embalažo snovi ali zmesi, bi 
morale tudi zanje veljati obveznosti za 
razvrščanje snovi in zmesi v skladu z 
določbami te uredbe.

(18) Zaradi zanesljivega in preglednega 
zagotavljanja seznanjenosti potrošnikov z 
nevarnostmi, bi morali proizvajalci, 
uvozniki in nadaljnji uporabniki pakirati in 
označevati snovi in zmesi v skladu z 
izpeljano razvrstitvijo, distributerji pa bi 
morali zagotoviti, da prejete informacije 
posredujejo naprej, tako da pustijo oznako 
nespremenjeno ali da snovi in zmesi sami 
označijo v skladu s to uredbo. Kadar 
distributerji spreminjajo oznako ali 
embalažo snovi ali zmesi, bi morale tudi 
zanje veljati obveznosti za razvrščanje 
snovi in zmesi v skladu z določbami te 
uredbe.

Or. pl
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Predlog spremembe 48
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Prisotnost nevarnih snovi mora vedno biti označena, tudi v zmeseh.

Predlog spremembe 49
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



AM\710142SL.doc 7/85 PE402.685v01-00

SL

informacije.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 50
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Pri izvajanju ali nadziranju študij 
validacije, pri katerih se ocenjujejo testi, 
ki se ne izvajajo na živalih, metode, ki 
zmanjšujejo število uporabljenih živali ali 
njihovo trpljenje, je treba upoštevati 
potrebo po razvrščanju in označevanju 
snovi v skladu s to uredbo in zakonodajo, 
ki izvaja GHS.

Or. en

Obrazložitev

Študije validacije v preteklosti niso zatotavljale, da se novi testi prilagajajo razvrščanju, 
označevanju  in varnostnim zahtevam. To lahko povzroči zamude pri sprejemanju 
alternativnih metod in podaljša uporabo živali za teste tudi v primerih, ko obstajajo 
znanstveno tehtne alternative.
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Predlog spremembe 51
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24b) V primeru, da se v testih brez živali 
testih ali z živalmi, ki so bili izboljšani 
tako, da se število uporabljenih živali ali 
njihovo trpljenje zmanjša, pridobijo 
podatki, ki se neposredno ne ujemajo z 
določenimi merili razvrščanja in 
označevanja iz te uredbe, a v vseh 
pogledih zadoščajo zahtevam znanstvene 
validacije za varovanje človeškega zdravja 
in okolja, je treba to uredbo prilagoditi, 
kjer za to obstaja znanstvena utemeljitev, 
da bi se zagotovilo, da merila razvrščanja 
in označevanja ne postanejo ovira za 
uporabo teh metod. 

Or. en

Obrazložitev

Kljub temu, da se GHS običajno obravnava kot nevtralna metoda, je možno, da alternativne 
metode preizkušanja (z uporabo zamenjave, zmanjšanja ali z izboljšanjem razmer za 
uporabljene živali) lahko prispevajo podatke, ki se ne ujemajo neposredno s trenutnimi merili 
razvrščanja, ki se velikokrat nanašajo na pojave pri poskusih in vivo, ali neposredno na 
učinke na poskusnih živalih. Zato bi moralo biti mogoče prilagoditi merila za razvrščanje in 
označevanje, da bi ustregli metodam, ki po svoji naravi ne vključujejo testov na živalih.

Predlog spremembe 52
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Nove informacije glede fizikalnih 
nevarnosti bi vedno morale biti potrebne, 
razen kadar so podatki že na voljo ali kadar 

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

Or. fr

Predlog spremembe 53
Amalia Sartori

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Podatkov za razvrščanje ne bi 
smelo biti dovoljeno pridobivati s preskusi 
na ljudeh ali drugih primatih. Upoštevati 
bi bilo treba razpoložljive in zanesljive 
epidemiološke podatke ter pretekle
izkušnje o vplivih snovi in zmesi na ljudi
(npr. podatki o poklicni izpostavljenosti in 
zbirke podatkov o nesrečah) ter jim dati 
prednost pred podatki, ki izhajajo iz študij 
na živalih, kadar se pokažejo nevarnosti, ki 
niso ugotovljene na podlagi teh študij.
Pretehtati bi bilo treba rezultate študij na 
živalih v primerjavi z rezultati na podlagi 
podatkov o ljudeh, pri presoji podatkov o 
živalih in ljudeh pa bi bila potrebna
strokovna presoja, da se zagotovi najboljše 
varovanje zdravja ljudi.

(26) Podatkov za razvrščanje ne bi 
smelo biti dovoljeno pridobivati s preskusi 
na primatih. Pridobivanje podatkov s 
poskusi na ljudeh običajno ni dovoljeno 
zgolj za razvrščanje in naj bi se izvajalo 
samo, kadar ni druge možnosti. 
Upoštevati bi bilo treba razpoložljive in 
zanesljive epidemiološke podatke ter
znanstveno tehtne izkušnje o vplivih snovi 
in zmesi na ljudi (npr. podatki o poklicni 
izpostavljenosti in zbirke podatkov o 
nesrečah) ter jim dati prednost pred 
podatki, ki izhajajo iz študij na živalih, 
kadar se pokažejo nevarnosti, ki niso 
ugotovljene na podlagi teh študij.
Primerjati bi bilo treba rezultate študij na 
živalih v primerjavi z rezultati na podlagi 
podatkov o ljudeh, strokovna presoja pa bi 
bila potrebna, da se zagotovi najboljše 
varovanje zdravja ljudi in da je 
klasifikacija snovi ali zmesi v skladu z 
dejanskimi učinki na človeško zdravje.

Or. en

Obrazložitev

Testi na primatih se sploh ne bi smeli izvajati za razvrščanje snovi in zmesi. Testi na ljudeh bi 
morali biti dovoljeni samo v izjemnih primerih, ko je treba zagotoviti varovanje človeškega 
zdravja. GHS in direktive o nevarnih snoveh in preparatih se bolje odražajo v obstoječem 
besedilu.
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Predlog spremembe 54
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Ker prenašanje meril za različne 
razrede nevarnosti na informacije ni vedno 
nedvoumno in preprosto, si mora 
dobavitelj pri določanju zanesljivosti 
dokazov pomagati s strokovno presojo, da 
dobi ustrezne rezultate.

(29) Ker prenašanje meril za različne 
razrede nevarnosti na informacije ni vedno 
nedvoumno in preprosto, si mora 
dobavitelj pri določanju zanesljivosti 
dokazov pomagati s strokovno presojo ter 
izsledki ekotoksikoloških raziskav za 
posamezne zmesi in snovi, da dobi 
ustrezne rezultate.

Or. pl

Obrazložitev

Strokovno presojo lahko dopolnijo razpoložljivi rezultati raziskav.

Predlog spremembe 55
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(32) Za zagotovitev ustrezne razvrstitve 
zmesi bi bilo treba pri razvrščanju zmesi 
upoštevati razpoložljive informacije o 
sinergijskih in nasprotnih učinkih. 
Upoštevati bi bilo treba tudi informacije o 
učinkih, ki so rakotvorni, mutageni in 
škodljivi za razmnoževanje ali alergeni.

Or. pl

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je dopolniti seznam učinkov. V uvodni izjavi 22 predloga so ti 
dejavniki posebej poudarjeni.
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Predlog spremembe 56
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zelo pomembno je, da so snovi in 
zmesi, ki se dajo na trg, dobro opredeljene,
vendar bi morala Agencija podjetjem 
dovoliti, da kemijsko naravo po potrebi 
opišejo na način, ki ne ogroža zaupne 
narave njihovih dejavnosti.

(37) Zelo pomembno je, da so snovi in 
zmesi, ki se dajo na trg, dobro opredeljene;
vendar bi morala Agencija podjetjem 
dovoliti, da nenevarno kemijsko naravo po 
potrebi opišejo na način, ki ne ogroža 
zaupne narave njihovih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nevarne snovi ne bi smele biti izvzete pri označevanju. Poslovno tveganje je lahko razlog za 
izjemo samo pri nenevarnih snoveh.

Predlog spremembe 57
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zelo pomembno je, da so snovi in 
zmesi, ki se dajo na trg, dobro opredeljene, 
vendar bi morala Agencija podjetjem 
dovoliti, da kemijsko naravo po potrebi
opišejo na način, ki ne ogroža zaupne 
narave njihovih dejavnosti.

(37) Zelo pomembno je, da so snovi in 
zmesi, ki se dajo na trg, dobro opredeljene; 
Zelo pomembno je, da so snovi in zmesi, 
ki se dajo na trg, dobro opredeljene,
vendar bi morala Agencija podjetjem 
dovoliti, da kemijsko naravo nekaterih 
snovi po potrebi opišejo na način, ki ne 
ogroža zaupne narave njihovih dejavnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Ne bi smelo biti možno kot poslovno skrivnost tajiti imen snovi, ki zbujajo veliko skrb, kot so 
rakotvorne in mutagene snovi, ali snovi, ki ogrožajo razmnoževanje.

Predlog spremembe 58
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Mednarodna zveza za čisto in 
uporabno kemijo (IUPAC) je splošno 
uveljavljeni organ za določanje kemijske 
nomenklature in terminologije. 
Opredeljevanje snovi z njihovimi imeni po 
IUPAC je splošno razširjena praksa po 
vsem svetu in zagotavlja standardno 
podlago za opredeljevanje snovi v 
mednarodnem in večjezičnem okolju. Zato 
je za namene te uredbe primerno 
uporabljati ta imena.

(38) Mednarodna zveza za čisto in 
uporabno kemijo (IUPAC) je splošno 
uveljavljeni organ za določanje kemijske 
nomenklature in terminologije. 
Opredeljevanje snovi z njihovimi imeni po 
IUPAC je splošno razširjena praksa po 
vsem svetu in zagotavlja standardno 
podlago za opredeljevanje snovi v 
mednarodnem in večjezičnem okolju. Zato 
je za namene te uredbe primerno 
uporabljati ta imena skupaj z trivialnim 
imenom, če je na voljo.

Or. en

Obrazložitev

Veliko kemikalij ima trivialno ime, ki je bolj znano od imena po nomenklaturi IUPAC, zato je 
treba bolj znano trivialno ime omeniti.

Predlog spremembe 59
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Pozornost organov bi morala biti 
usmerjena na snovi, ki vzbujajo največjo 
skrb. Zato bi bile potrebne določbe, ki bi 

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

pristojnim organom ali dobaviteljem 
omogočile pošiljanje predlogov Agenciji 
za usklajeno razvrščanje snovi, razvrščenih 
glede na rakotvornost, mutagenost 
zarodnih celic ali strupenost za 
razmnoževanje kategorij 1A ali 1B, glede 
na preobčutljivost dihal ali od primera do 
primera glede na druge učinke. Vključene 
bi morale biti tudi snovi, ki dokazano 
povzročajo endokrine motnje. Agencija bi 
morala dati svoje mnenje o predlogu, 
zainteresiranim stranem pa bi bilo treba 
omogočiti, da predložijo svoje pripombe. O 
končni razvrstitvi bi morala odločiti 
Komisija. PBR, vPvB ali akutno strupene 
snovi kategorije 5 je treba kasneje 
vključiti v to uredbo. Komisija mora v 5 
letih pripraviti natančna merila za 
razvrščanje snovi, ki povzročajo 
endokrine motnje.

Or. en

Obrazložitev

Za potrošnike je bistveno označevanje kemikalij, ki so obstojne in bioakumulativne, ki so 
strupene in ki povzročajo endokrine motnje, ko so ti podatki na voljo. Komisija bi morala 
pripraviti merila za razvrščanje snovi, ki povzročajo endokrine motnje.

Predlog spremembe 60
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Zaradi vzpostavitve informacijskih 
točk za informacije o nevarnih snoveh in 
zmeseh bi morale države članice poleg 
pristojnih organov za uporabo in 
izvrševanje te uredbe imenovati organe, 
odgovorne za sprejemanje informacij o 
zdravju.

(52) Zaradi vzpostavitve informacijskih 
točk za informacije o nevarnih snoveh in 
zmeseh bi morale države članice poleg 
pristojnih organov za uporabo in 
izvrševanje te uredbe imenovati organe, 
odgovorne za sprejemanje in obdelavo 
informacij ter zbiranje podatkov o zdravju.

Or. pl
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Obrazložitev

Za javno zdravje ni pomembno zgolj sprejeti informacije, temveč tudi zbrati velike količine 
podatkov.

Predlog spremembe 61
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Zaradi vzpostavitve informacijskih 
točk za informacije o nevarnih snoveh in 
zmeseh bi morale države članice poleg 
pristojnih organov za uporabo in 
izvrševanje te uredbe imenovati organe, 
odgovorne za sprejemanje informacij o 
zdravju.

(52) Zaradi vzpostavitve informacijskih 
točk za informacije o nevarnih snoveh in 
zmeseh bi morale države članice poleg 
pristojnih organov za uporabo in 
izvrševanje te uredbe imenovati organe, 
odgovorne za sprejemanje informacij o 
zdravju. Komisija mora poskrbeti, da so 
prejete informacije dostopne javnosti prek 
interneta.

Or. en

Obrazložitev

Informacije o snoveh in o njihovi razvrstitvi bi morale biti na voljo in lahko dostopne javnosti. 

Predlog spremembe 62
Gyula Hegyi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vzpostavitev seznama snovi z njihovimi 
usklajenimi razvrstitvami in označitvami 
na ravni Skupnosti v delu 3 Priloge VI;

(d) vzpostavitev in javna dostopnost
seznama snovi z njihovimi usklajenimi 
razvrstitvami in označitvami na ravni 
Skupnosti v delu 3 Priloge VI;

Or. en



AM\710142SL.doc 15/85 PE402.685v01-00

SL

Obrazložitev

Seznam snovi z njihovimi poenotenimi razvrstitvami in oznakami bi morali biti javnosti na 
voljo.

Predlog spremembe 63
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) snovi in zmesi za znanstvene raziskave 
in razvoj, ki niso dane na trg, če se 
uporabljajo v nadzorovanih pogojih za 
zmanjšanje izpostavljenosti, ki sicer veljajo 
za snovi, razvrščene kot rakotvorne, 
mutagene za zarodne celice ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) iz kategorije 1A ali 
1B v skladu s Prilogo I.

(d) snovi in zmesi za znanstvene raziskave 
in razvoj, ki niso dane na trg, če se 
uporabljajo v nadzorovanih pogojih za 
zmanjšanje izpostavljenosti, ki sicer veljajo 
za snovi, razvrščene kot rakotvorne, kot 
snovi, ki povzročajo preobčutljivost, kot
mutagene za zarodne celice ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) iz kategorije 1A ali 
1B v skladu s Prilogo I.

Or. pl

Obrazložitev

Namen je vključiti druge morebitne reakcije organizmov na snovi in zmesi. Vsi ti učinki so 
vključeni v uvodno izjavo 22 predloga.

Predlog spremembe 64
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) zmes – kombinacija dveh ali več 
snovi, zmešanih v določenem razmerju;

Or. pl
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Predlog spremembe 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar pri razredih nevarnosti iz oddelkov 
3.1, 3.4, 3.7, 3.8 in 4.1 Priloge I obstajajo 
razločevanja po načinih izpostavljenosti ali 
naravah učinka, se snov ali zmes razvrsti v 
skladu s takšnim razločevanjem.

Kadar pri razredih nevarnosti iz oddelkov 
3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 in 4.1 Priloge 
I obstajajo razločevanja po načinih 
izpostavljenosti ali naravah učinka, se snov 
ali zmes razvrsti v skladu s takšnim 
razločevanjem.

Or. en

Obrazložitev

Kot izpopolnitev se lahko loči  po načinih izpostavljenosti na  mutagenost zarodnih celic, 
rakotvornost in ponavljajočo se izpostavljenost STOT.

Predlog spremembe 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 
škodljivi učinki na spolno delovanje in 
plodnost ali razvoj, 3.8, razen narkotičnih 
učinkov, 3.9 in 3.10;

(b) razredi nevarnosti 3.1, ki ne vključujejo 
kategorije 5, od 3.2 do 3.6, 3.7 škodljivi 
učinki na spolno delovanje in plodnost ali 
razvoj, 3.8, razen narkotičnih učinkov, 3.9 
in 3.10;

Or. en

Obrazložitev

Uvedba akutne strupenosti stopnje 5 ne bi smela spremeniti opredelitve "nevarnosti" v uredbi, 
da ne bi vplivala na cilje REACHA ali drugih zakonodajnih aktov Skupnosti na to temo.
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Predlog spremembe 67
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 
škodljivi učinki na spolno delovanje in 
plodnost ali razvoj, 3.8, razen narkotičnih 
učinkov, 3.9 in 3.10;

(b) razredi nevarnosti 3.1, ki ne sodijo v 
kategorijo 5, od 3.2 do 3.6, 3.7 škodljivi 
učinki na spolno delovanje in plodnost ali 
razvoj, 3.8, razen narkotičnih učinkov, 3.9 
in 3.10;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se doda 5 kategorija nevarnosti akutne strupenosti, kar pa ne bi smelo 
spremeniti opredelitve "nevarnosti" v uredbi, da se ne bi vplivalo na cilje REACHA ali drugih 
zakonodajnih aktov Skupnosti na to temo.

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

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko oblikuje nadaljnja 
razločevanja za razrede nevarnosti glede na 
način izpostavljenosti ali naravo učinka in 
nato spremeni drugi pododstavek odstavka 
1. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 54(3).

3. Komisija lahko oblikuje in vključi
nadaljnja razločevanja za razrede 
nevarnosti, če je to sprejeto na 
mednarodni ravni, glede na način 
izpostavljenosti ali naravo učinka in nato 
spremeni drugi pododstavek odstavka 1. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 54(3).

Or. en
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Obrazložitev

Vedno je treba stremeti k doslednosti, da bi se dosegla splošna poenotenost.

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

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalci, uvozniki in nadaljnji 
uporabniki razvrščajo snovi ali zmesi v 
skladu z naslovom II pred njihovim 
dajanjem v promet.

1. Proizvajalci in uvozniki razvrščajo snovi 
ali zmesi v skladu z naslovom II pred 
njihovim dajanjem v promet.

Or. en

Obrazložitev

Jasnost. Nadaljnji uporabniki imajo posebne obveznosti iz REACHA, a te ne vključujejo 
razvrščanja in označevanja. Vendar če nadaljnji uporabnik uporabi snov za pridobivanje 
zmesi, ki jo bo dobavljal, pa prevzame vlogo proizvajalca, ki ima obveznosti glede 
razvrščanja in označevanja.

Predlog spremembe 70
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 5 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) katere koli nove zanesljive znanstvene 
informacije.

Or. en

Obrazložitev

Podatki o snoveh se posodabljajo z najnovejšimi znanstvenimi informacijami.
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Predlog spremembe 71
Avril Doyle

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar ni na voljo nikakršnih podatkov iz 
odstavka 1 o sami zmesi, dobavitelj 
uporabi druge dostopne informacije o 
posameznih snoveh in podobnih
preskušenih zmeseh, ki se lahko štejejo kot 
bistvene pri ugotavljanju, ali je zmes 
nevarna, vendar le, če se je prepričal, da so 
te informacije ustrezne in zanesljive, da se 
uporabijo za oceno v skladu s členom 9(4).

5. Kadar ni na voljo nikakršnih testov iz 
odstavka 1 o sami zmesi, dobavitelj 
uporabi druge dostopne vse informacije, ki 
so na voljo o posameznih snoveh in
zmeseh ali zmeseh znotraj skupine
podobnih zmesi, ki se lahko štejejo kot 
bistvene pri ugotavljanju, ali je zmes 
nevarna, vendar le, če se je prepričal, da so 
te informacije ustrezne in zanesljive, da se 
uporabijo za oceno v skladu s členom 9(4).

Or. en

Obrazložitev

Za izvajajnje strokovnih zaključkov in oceno sklepov, doseženih z dokazi, ki so predvideni v 
Prilogi I, delu I, oddleku 1.1.1., je nujno, da se zberejo podatki, ki so na voljo o zmeseh 
znotraj skupine podobnih zmesi. Vsi podatki iz odstavka 1 niso testni podatki (v običajnem 
pomenu besede), npr. tiste iz odstavka 1(b) in tudi nanašanje na testne podatke bi bilo treba 
črtati.

Predlog spremembe 72
Amalia Sartori

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preskusi na ljudeh ali drugih primatih
za namene te uredbe se ne izvajajo.

2. Testi na ljudeh samo za namene te 
uredbe na splošno niso sprejemljivi in se
lahko izvajajo samo, ko ni nobenih 
alternativ, ki bi zagotovile najboljše 
varovanje človeškega zdravja in 
razvrščanje snovi ali zmesi v skladu z 
njihovimi dejanskimi učinki na človeško 
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zdravje.

Preskusi na drugih primatih za namene te 
uredbe se ne izvajajo.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi varovanja človeškega zdravja in da bi natančno razvrstili snovi in zmesi, bi bilo treba 
izvajati teste na ljudeh (npr. testi z obliži), s čimer bi pridobili informacije o dejanjskih 
učinkih na človeško zdravje. Vendar jih je treba kljub temu omejiti na primere, v katerih ni 
druge možnosti. Preskusi na drugih primatih za namene te uredbe se ne bi smeli izvajati.

Predlog spremembe 73
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. študije validacije, ki ocenjujejo teste, 
ki ne vključujejo živali ali metode, ki 
zmanjšujejo število uporabljenih živalih 
ali njihovo trpljenje, se pripravijo, da bi se 
zagotovilo, da bodo nove metode testiranja 
upoštevale zahteve iz te uredbe in podobne 
zakonodaje, ki izvaja globalno usklajeni 
sistem za razvrščanje in označevanje 
kemikalij v drugih pristojnih organih 
tako, da razvrščanje in označevanje ne 
postaneta oviri za zamenjavo, zmanjšanja 
ali izboljšanje testiranja na živalih.

Or. en

Obrazložitev

Validacijske študije v preteklosti občasno niso zagotavljale, da so novi testi prilagojeni 
razvrščanju in označevanju ter varnostnim zahtevam.  To lahko zavira začetek uporabe 
alternativnih metod in podaljša uporabo testiranja na živalih, v primerih, ko obstajajo 
znanstveno veljavne alternativne metode.
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Predlog spremembe 74
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. ob zadostnih znanstvenih zagotovilih 
in da bi zmanjšali testiranje na živalih, 
Komisija sprejme to uredbo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 54(3), da bi zagotovila, da zahteve 
razvrščanja in označevanja ne postanejo 
ovira pri uporabi testnih metod, ki 
zamenjajo, zma n j š a j o  ali izboljšajo 
testiranje na živalih.

Or. en

Obrazložitev

Kljub temu, da se GHS običajno obravnava kot nevtralna metoda, je možno, da lahko 
alternativne metode preizkušanja (z uporabo zamenjave, zmanjšanja ali z izboljšanjem 
razmer za uporabljene živali) prispevajo podatke, ki se ne ujemajo neposredno s trenutnimi 
merili razvrščanja, ki se velikokrat nanašajo na pojave pri poskusih in vivo, ali neposredno 
na učinke na poskusnih živalih.  Zato bi moralo biti mogoče prilagoditi merila za razvrščanje 
in označevanje, da bi ustregli metodam, ki po svoji naravi ne vključujejo testov na živalih.

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

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Preskusi, ki se izvajajo za namen te 
uredbe, se izvedejo na snovi ali zmesi v 
obliki, v kateri se uporablja ali za katero se 
lahko upravičeno pričakuje, da se bo
uporabljala, ko bo dana v promet.

4. Preskusi, ki se izvajajo za namen te 
uredbe, se izvedejo na snovi ali zmesi v 
obliki, v kateri je bilo predvideno, da se 
uporablja ali v obliki/fizičnem stanju, v 
katerem bo dana v promet.

Or. en
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Obrazložitev

Skladnost z besedilom GHS 1.3.3.1.1 (b) – ocena temelji na zadevnem izdelku.

Predlog spremembe 76
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. pri ocenjevanju podatkov proizvajalec 
ali uvoznik upošteva dodatne informacije, 
kot je oblika in/ali fizično stanje, v 
katerem se snov ali zmes uporablja po 
tem, ko je dana v promet in lahko temu 
primerno izboljša razvrščanje. Pri 
razvrščanju snovi ali zmesi je treba 
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upoštevati običajno ravnanje in uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Skladnost s trenutno ravnijo varnosti, da bi se obdržalo načelo običajne obravnave in 
uporabe, kot nujni preostanke obstoječe zakonodaje EU, kot je na primer razred snovi, 
nevarnih za ozonski plašč.

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

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ob upoštevanju odstavka 3 lahko 
dobavitelj v naslednjih primerih določi 
posebne mejne koncentracije kot pragove, 
pri katerih ali nad katerimi prisotnost 
zadevne snovi v drugi snovi ali zmesi kot 
nečistoče, dodatka ali posamezne sestavine 
povzroči razvrstitev snovi ali zmesi kot 
nevarne:

1. Ob upoštevanju odstavka 3 lahko 
dobavitelj v naslednjih primerih določi 
posebne mejne koncentracije kot pragove, 
pri katerih ali nad katerimi prisotnost 
zadevne snovi v drugi snovi ali zmesi kot
ugotovljene nečistoče, dodatka ali 
posamezne sestavine povzroči razvrstitev 
snovi ali zmesi kot nevarne:

(a) kadar informacije kažejo, da je snov 
očitno nevarna že, ko je prisotna v 
koncentraciji, nižji od koncentracij, 
določenih za posamezen razred nevarnosti 
v delu 2 Priloge I, ali nižji od splošnih 
mejnih koncentracij, določenih za 
posamezen razred nevarnosti v delih 3 do 5 
Priloge I;

(a) kadar informacije kažejo, da je snov 
očitno nevarna že, ko je prisotna v 
koncentraciji, nižji od koncentracij, 
določenih za posamezen razred nevarnosti 
v delu 2 Priloge I, ali nižji od splošnih 
mejnih koncentracij, določenih za 
posamezen razred nevarnosti v delih 3 do 5 
Priloge I;

(b) izjemoma tudi v primerih, ko 
informacije kažejo, da je snov, ki je 
razvrščena kot nevarna, prisotna v 
koncentraciji, višji od koncentracij, 
določenih za posamezen razred nevarnosti 
v delu 2 Priloge I, ali višji od splošnih 
mejnih koncentracij, določenih za 
posamezen razred nevarnosti v delih 3 do 5 
navedene priloge, vendar prepričljivi 
podatki kažejo, da snov očitno ni nevarna.

(b) v primeru, ko informacije kažejo, da je 
snov, ki je razvrščena kot nevarna, prisotna 
v koncentraciji, višji od koncentracij, 
določenih za posamezen razred nevarnosti 
v delu 2 Priloge I, ali višji od splošnih 
mejnih koncentracij, določenih za 
posamezen razred nevarnosti v delih 3 do 5 
navedene priloge, v e n d a r  prepričljivi 
podatki kažejo, da snov očitno ni nevarna.
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Or. en

Obrazložitev

(i) ugotovljena nečistoča – izvedljivost, zlasti za kompleksne snovi, in skladno s cilji trenutne
zakonodaje; (ii) v primeru – skladno z besedilom GHS 1.3.3.2.3

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

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 10 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. dobavitelj določi mejo koncentracije v 
skladno z merili iz smerinc agencije, in 
vključi obrazložitev v svojem obvestilu v 
skladu s popisom razvrstitev in označitev 
ali v svoji prijavi v skadu z Uredbo (ES) 
št. 1907/2006.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z dobaviteljem SCL in poročanju o  faktorjih m, kot je bilo prvotno predlagano v 
spletni različici Priloge I, dela I, 1.1.4.3 in v besedilu GHS 1.3.3.2.4.

Predlog spremembe 80
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Mejne vrednosti iz odstavkov 1 in 2 
morajo imeti eno od naslednjih vrednosti:

a) splošnih mejnih vrednosti, določenih v 
Tabeli 1.1 dela 1 Priloge I;

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

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

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

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

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 81
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 12 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 82
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Razvrstitev zmesi ostane nespremenjena, 
kadar ocena informacij kaže na enega od 
naslednjih primerov:

1. Razvrstitev zmesi ostane nespremenjena, 
kadar ocena informacij kaže, da lahko 
snovi v zmesi polimerizirajo in oblikujejo 
oligomere ali polimere.

(a) da poteka počasna reakcija snovi v 
zmesi z atmosferskimi plini, zlasti kisikom, 
ogljikovim dioksidom in vodno paro, pri 
čemer nastajajo nadaljnje snovi;
(b) da poteka zelo počasna reakcija snovi 
v zmesi z drugimi snovmi v zmesi, pri 
čemer nastajajo nadaljnje snovi;
(c) da lahko snovi v zmesi polimerizirajo 
in oblikujejo oligomere ali polimere.

Or. en

Obrazložitev

Pri razvrščanju je treba upoštevati, da snovi v zmesi lahko reagirajo in oblikujejo nove snovi.

Predlog spremembe 83
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 14 – odstavek 1 – točki (a) in (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da poteka počasna reakcija snovi v 
zmesi z atmosferskimi plini, zlasti 
kisikom, ogljikovim dioksidom in vodno 
paro, pri čemer nastajajo nadaljnje snovi;

(a) da poteka počasna reakcija snovi v 
zmesi z atmosferskimi plini, zlasti 
kisikom, ogljikovim dioksidom in vodno 
paro, pri čemer nastajajo nadaljnje
nenevarne snovi;

(b) da poteka zelo počasna reakcija snovi v 
zmesi z drugimi snovmi v zmesi, pri čemer 

(b) da poteka zelo počasna reakcija snovi v 
zmesi z drugimi snovmi v zmesi, pri čemer 
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nastajajo nadaljnje snovi; nastajajo nadaljnje nenevarne snovi;

Or. en

Obrazložitev

Možnost nastajanja nevarnih snovi je treba označiti.

Predlog spremembe 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ob upoštevanju odstavka 3, kadar se od 
dobavitelja snovi ali zmesi lahko 
upravičeno pričakuje, da je izvedel za 
nove znanstvene in tehnične informacije, ki 
upravičujejo spremembo razvrstitve snovi 
ali zmesi, in se je zanje prepričal, da so 
ustrezne in zanesljive, da se lahko 
uporabijo za oceno v skladu s tem 
poglavjem, potem opravi novo ocenjevanje 
v skladu s tem poglavjem.

1. Ob upoštevanju odstavka 3, kadar
dobavitelj snovi ali zmesi izve za nove 
znanstvene in tehnične informacije, ki 
upravičujejo spremembo razvrstitve snovi 
ali zmesi, in se je zanje prepričal, da so 
ustrezne in zanesljive, da se lahko 
uporabijo za oceno v skladu s tem 
poglavjem, potem opravi novo ocenjevanje 
v skladu s tem poglavjem.

Or. en

Obrazložitev

Izvedljivost.

Predlog spremembe 85
Johannes Blokland

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ob upoštevanju odstavka 3, kadar se od 
dobavitelja snovi ali zmesi lahko 

1. Ob upoštevanju odstavka 3, kadar
dobavitelj snovi ali zmesi izve za nove 
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upravičeno pričakuje, da je izvedel za 
nove znanstvene in tehnične informacije, ki 
upravičujejo spremembo razvrstitve snovi 
ali zmesi, in se je zanje prepričal, da so 
ustrezne in zanesljive, da se lahko 
uporabijo za oceno v skladu s tem 
poglavjem, potem opravi novo ocenjevanje 
v skladu s tem poglavjem.

znanstvene in tehnične informacije, ki 
upravičujejo spremembo razvrstitve snovi 
ali zmesi, in se je zanje prepričal, da so 
ustrezne in zanesljive, da se lahko 
uporabijo za oceno v skladu s tem 
poglavjem, potem opravi novo ocenjevanje 
v skladu s tem poglavjem.

Or. en

Obrazložitev

Za boljšo izvedljivost.

Predlog spremembe 86
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 17 – odstavek 1 – točke (d) do (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) po potrebi piktograme za nevarnosti v 
skladu s členom 19;

(d) piktograme za nevarnosti v skladu s 
členom 19;

(e) po potrebi opozorilne besede v skladu s 
členom 20;

(e) opozorilne besede v skladu s 
členom 20;

(f) po potrebi izjave o nevarnosti v skladu s 
členom 21;

(f) izjave o nevarnosti v skladu s 
členom 21;

(g) po potrebi varnostne izjave v skladu s 
členom 22;

(g) varnostne izjave v skladu s členom 22;

(h) po potrebi razdelek za dodatne 
informacije v skladu s členom 27.

(h) razdelek za dodatne informacije v 
skladu s členom 27.

Or. en

Obrazložitev

Razvrščanje se vedno opravi na zadevnem proizvodu in ne zgolj "po potrebi".
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Predlog spremembe 87
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ime v nomenklaturi IUPAC presega 
100 znakov, se lahko uporablja trivialno 
ime, če prijava v skladu s členom 41 
vsebuje tako ime po nomenklaturi IUPAC 
kot tudi uporabljeno trivialno ime.

Trivialno ime je treba omeniti, če je na 
voljo. Če ime v nomenklaturi IUPAC 
presega 100 znakov, se lahko uporablja 
trivialno ime, če prijava v skladu s 
členom 41 vsebuje tako ime po 
nomenklaturi IUPAC kot tudi uporabljeno 
trivialno ime.

Or. en

Obrazložitev

Veliko kemikalij ima trivialno ime, ki je bolj znano od imena po nomenklaturi IUPAC, zato je 
treba bolj znano trivialno ime omeniti.

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

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredelitev vseh snovi v zmesi, ki 
prispevajo k akutni strupenosti, jedkosti za 
kožo ali hudi poškodbi oči, mutagenosti 
zarodnih celic, rakotvornosti, strupenosti 
za razmnoževanje, preobčutljivosti kože ali 
dihal ali strupenosti za posamezne organe
(Stot).

(b) opredelitev vseh snovi v zmesi, ki 
prispevajo k razvrščanju zmesi pri akutni 
strupenosti, jedkosti za kožo ali hudi 
poškodbi oči, mutagenosti zarodnih celic, 
rakotvornosti, strupenosti za 
razmnoževanje, preobčutljivosti kože ali 
dihal ali strupenosti za posamezne organe
(Stot).

Or. en

Obrazložitev

Za jasnost – skladno z besedilom zadnjega odstavka člena 18.3.
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Predlog spremembe 89
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredelitev vseh snovi v zmesi, ki 
prispevajo k akutni strupenosti, jedkosti za 
kožo ali hudi poškodbi oči, mutagenosti 
zarodnih celic, rakotvornosti, strupenosti 
za razmnoževanje, preobčutljivosti kože ali 
dihal ali strupenosti za posamezne organe
(Stot).

(b) opredelitev vseh snovi v zmesi, ki 
prispevajo k akutni strupenosti, jedkosti za 
kožo ali hudi poškodbi oči, mutagenosti 
zarodnih celic, rakotvornosti, strupenosti 
za razmnoževanje, preobčutljivosti kože ali 
dihal ali strupenosti za posamezne organe
(Stot) ali so dokazano endokrino moteči.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje kemikalij, ki so endokrino moteče, kjer so podatki za to na voljo, je bistvenega 
pomena za potrošnike. 

Predlog spremembe 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Piktogram za nevarnosti, ki ustreza 
posameznim razvrstitvam, je določen v 
tabelah v delih 2, 3 in 4 Priloge I, kjer so 
navedeni elementi oznak, ki se zahtevajo 
za posamezen razred nevarnosti.

3. Piktogram za nevarnosti, ki ustreza 
posameznim razvrstitvam, je določen v 
tabelah Priloge I, kjer so navedeni elementi 
oznak, ki se zahtevajo za posamezen razred 
nevarnosti.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba piktograma za nevarnosti bi morala biti možna za katerikoli razred nevarnosti v 
Prilogi I, ne zgolj v delih od 2 do 4.
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Predlog spremembe 91
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Piktogram za nevarnosti, ki ustreza 
posameznim razvrstitvam, je določen v 
tabelah v delih 2, 3 in 4 Priloge I, kjer so 
navedeni elementi oznak, ki se zahtevajo 
za posamezen razred nevarnosti.

3. Piktogram za nevarnosti, ki ustreza 
posameznim razvrstitvam, je določen v 
tabelah Priloge I, kjer so navedeni elementi 
oznak, ki se zahtevajo za posamezen razred 
nevarnosti.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba piktograma za nevarnosti bi morala biti možna za katerikoli razred nevarnosti v 
Prilogi I, ne zgolj v delih od 2 do 4.

Predlog spremembe 92
Jens Holm

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Piktogram za nevarnosti, ki ustreza 
posameznim razvrstitvam, je določen v 
tabelah v delih 2, 3 in 4 Priloge I, kjer so 
navedeni elementi oznak, ki se zahtevajo 
za posamezen razred nevarnosti.

3. Piktogram za nevarnosti, ki ustreza 
posameznim razvrstitvam, je določen v 
tabelah Priloge I, kjer so navedeni elementi 
oznak, ki se zahtevajo za posamezen razred 
nevarnosti.

Or. en

Obrazložitev

Sledi razmišljanju predloga spemembe za Prilogo I, del 5 istega avtorja. S tem, da se ne 
izpostavijo deli Priloge I se ne izključi možnost uporabe piktogramov v zvezi z dodatnimi 
razredi nevarnosti EU.
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Predlog spremembe 93
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Oznaka vključuje ustrezne izjave o 
nevarnosti, ki opisujejo vrsto nevarnosti, ki 
jo povzroča nevarna snov ali zmes, po 
potrebi pa tudi stopnjo nevarnosti.

1. Oznaka vključuje ustrezne izjave o 
nevarnosti, ki opisujejo vrsto nevarnosti, ki 
jo povzroča nevarna snov ali zmes, kjer je 
to izvedljivo pa tudi stopnjo nevarnosti.

Or. en

Obrazložitev

Vprašanje, ali je primerno ali ne vključiti stopnjo nevarnosti, se ne bi smelo postavljati. To je 
treba narediti, ko je ta opredelitev potrebna. 

Predlog spremembe 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se snov ali zmes razvršča v skladu z 
delom 5 Priloge I, velja naslednje:

Kadar se snov ali zmes razvršča v skladu z 
delom 5 Priloge I, se označevalni elementi 
navedejo v razdelku za dodatne 
informacije iz člena 27.

(a) piktogram za nevarnosti ni naveden na 
oznaki,
(b) opozorilne besede, izjave o nevarnosti 
in varnostne izjave se navedejo v razdelku 
za dodatne informacije iz člena 27.

Or. en
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Obrazložitev

Uporaba piktogramov na oznakah za snovi ali zmesi, razvrščene v skladu z delom 5 Priloge I 
bi tudi morala biti omogočena.

Predlog spremembe 95
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se snov ali zmes razvršča v skladu z 
delom 5 Priloge I, velja naslednje:

Kadar se snov ali zmes razvršča v skladu z 
delom 5 Priloge I, se označevalni elementi 
navedejo v razdelku za dodatne 
informacije iz člena 27.

(a) piktogram za nevarnosti ni naveden na 
oznaki,
(b) opozorilne besede, izjave o nevarnosti 
in varnostne izjave se navedejo v razdelku 
za dodatne informacije iz člena 27.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba piktogramov na oznakah za snovi ali zmesi, razvrščene v skladu z delom 5 Priloge I 
bi tudi morala biti omogočena.

Predlog spremembe 96
Jens Holm

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se snov ali zmes razvršča v skladu z 
delom 5 Priloge I, velja naslednje:

Kadar se snov ali zmes razvršča v skladu z 
delom 5 Priloge I, se označevalni elementi 
navedejo v razdelku za dodatne 
informacije iz člena 27.

(a) piktogram za nevarnosti ni naveden na 
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oznaki,
(b) opozorilne besede, izjave o nevarnosti 
in varnostne izjave se navedejo v razdelku 
za dodatne informacije iz člena 27.

Or. en

Predlog spremembe 97
Anne Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 23 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) opozorilne besede, izjave o nevarnosti 
in varnostne izjave se navedejo v razdelku 
za dodatne informacije iz člena 27.

b) elementi oznake se navedejo na nalepki 
v razdelku za dodatne informacije iz člena 
27.

Or. fr

Obrazložitev

Za doslednost nove evropske kemijske politike je nujno potrebno, da so vse zakonodaje 
skladne pri upoštevanju nevarnih snovi (SVHC-Substances of very high concern). Zato bi 
obvezno označevanje omogočilo tudi:
(i) da bi bila strategija EU za zmanjšanje tveganja z PBT/vPvB bolj učinkovita,
(ii) da bi se zagotovila raven usklajenega in ustreznega obveščanja o stopnji nevarnosti teh 
snovi z visokim tveganjem ter
(iii) da bi se okrepila verodostojnost sistema razvrščanja in označevanja kemičnih 
proizvodov.

Predlog spremembe 98
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dobavitelj snovi ali zmesi lahko 
Agenciji predloži prošnjo za uporabo 
identifikatorja izdelka, ki snov ali zmes 

1. Dobavitelj snovi ali zmesi lahko 
Agenciji predloži prošnjo za uporabo 
identifikatorja izdelka, ki snov ali zmes 
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opredeljuje bodisi z imenom, ki navaja 
najpomembnejše funkcionalne kemijske 
skupine, bodisi s splošnim imenom, če 
lahko dokaže, da razkritje kemijske 
identitete na oznaki snovi ali zmesi lahko 
ogrozi zaupno naravo dejavnosti, zlasti 
njegove intelektualne lastnine.

opredeljuje bodisi z imenom, ki navaja 
najpomembnejše funkcionalne kemijske 
skupine, bodisi s splošnim imenom, če 
lahko dokaže, da razkritje kemijske 
identitete na oznaki nenevarne snovi ali
nenevarne zmesi lahko ogrozi zaupno 
n a r a v o  dejavnosti, zlasti njegove 
intelektualne lastnine.

Or. en

Obrazložitev

Nevarne snovi ne bi smele biti izvzete pri označevanju. Poslovno tveganje je lahko razlog za 
izjemo samo pri nenevarnih snoveh.

Predlog spremembe 99
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odstavek ena se ne uporablja pri 
snoveh, za katere je bilo ugotovljeno, da 
ustrezajo merilom iz člena 57 Uredbe (ES) 
št 1907/2006.

Or. en

Obrazložitev

Ne bi smelo biti možno kot poslovno skrivnost tajiti imen snovi, ki zbujajo veliko skrb, kot so 
rakotvorne in mutagene snovi, ali snovi, ki ogrožajo razmnoževanje.
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Predlog spremembe 100
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Agencija lahko od dobavitelja zahteva 
dodatne informacije, če so takšne 
informacije potrebne za odločitev. 
Agencija obvesti prosilca o svoji odločitvi 
v šestih tednih od vložitve zahteve po 
dodatnih informacijah ali njihovega 
prejema. Če Agencija v navedenem roku 
ne sprejme nobene odločitve, se uporaba 
zahtevanega imena šteje kot dovoljena.

3. Agencija lahko od dobavitelja zahteva 
dodatne informacije, če so takšne 
informacije potrebne za odločitev. 
Agencija obvesti prosilca o svoji odločitvi 
v šestih tednih od vložitve zahteve po 
dodatnih informacijah ali njihovega 
prejema.

Or. en

Obrazložitev

Manevrski prostor Komisije ne bi smel ogrožati zdravja državljanov.

Predlog spremembe 101
Johannes Blokland

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 26 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. če Agencija zavrne zahtevo, o tem 
obvesti proizvajalca ali uvoznika najmanj 
štiri tedne pred kakršno koli predvideno 
objavo te informacije. Proti odločitvi o 
zavrnitvi zahteve se lahko vloži pritožba v 
skladu s členoma 92 in 93 Uredbe (ES) št. 
1907/2006. Ta pritožba ima odložilni 
učinek (podatki se ne objavijo).

Or. en
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Obrazložitev

Da bi se proizvajalcem in uvoznikom omogočila pravica do pritožbe.

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

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 26 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. če Agencija zavrne zahtevo, o tem 
obvesti proizvajalca ali uvoznika najmanj 
štiri tedne pred kakršno koli predvideno 
objavo te informacije.  Proti odločitvi o 
zavrnitvi zahteve se lahko vloži pritožba v 
skladu s členoma 92 in 93 Uredbe (ES) št. 
1907/2006. Ta pritožba ima odložilni 
učinek (podatki se ne objavijo).

Or. en

Obrazložitev

Pravica do pritožbe; varovanje zaupnih poslovnih informacij.

Predlog spremembe 103
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dobavitelj lahko v razdelku za dodatne 
informacije na oznaki poleg informacij iz 
odstavkov 1 in 2 navede tudi druge 
informacije, če te ne otežujejo 
razpoznavnosti elementov oznak iz 
člena 17(1)(a) do (g), če vsebujejo dodatne 
podrobnosti in če niso v nasprotju z 
informacijami, ki jih opredeljujejo 
navedeni elementi, ali ne povzročajo 

3. Dobavitelj lahko v razdelku za dodatne 
informacije na oznaki poleg informacij iz 
odstavkov 1 in 2 navede tudi druge 
informacije, če te ne otežujejo 
razpoznavnosti elementov oznak iz 
člena 17(1)(a) do (g), če vsebujejo dodatne 
podrobnosti in če niso v nasprotju z 
informacijami, ki jih opredeljujejo 
navedeni elementi, ali ne povzročajo 
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dvoma o njih. dvoma o njih. Vsaka zavajajoča 
informacija ali dodatne informacjia glede 
neresničnih učinkov na zdravje ali okolje 
je prepovedana.

Or. en

Obrazložitev

Preprečiti je treba vse neresnične ali zavajajoče dodatne informacije.

Predlog spremembe 104
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se snov ali zmes prodaja za 
splošno uporabo, se na oznaki po potrebi
navede varnostna izjava, ki se nanaša na 
odstranjevanje snovi ali zmesi.

2. Kadar se snov ali zmes prodaja za 
splošno uporabo, se na oznaki navede 
varnostna izjava, ki se nanaša na 
odstranjevanje snovi ali zmesi.

Or. en

Obrazložitev

Ne bi smelo biti vprašanje, ali vključevanje varnostne izjave primerno ali ne, to bi moralo 
veljati vedno. 

Predlog spremembe 105
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na embalažah z vsebnostjo 125 ml ali 
manj ni treba navajati izjav o nevarnosti 
ali varnostnih izjav, če je snov ali zmes 

črtano
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razvrščena kot:

(a) vnetljivi plin kategorije 2;

(b) vnetljiva tekočina kategorije 2 ali 3;
(c) vnetljiva trdna snov kategorije 1 ali 2;

(d) snov, ki v stiku z vodo sprošča vnetljive 
pline kategorije 2 ali 3;

(e) oksidativna tekočina kategorije 2 ali 3;

(f) oksidativna trdna snov kategorije 2 ali
3;

(g) akutno strupena snov kategorije 4, če 
se snovi ali zmesi ne dobavljajo za splošno 
uporabo;

(h) snovi, ki dražijo kožo, kategorije 2;

(i) snovi, ki dražijo oči, kategorije 2;

(j) akutno nevarna snov za vodno okolje 
kategorije 1;

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

Or. en

Obrazložitev

Če se izjave o nevarnosti ali varnostne izjave lahko uporabijo za embalažo, ki vsebuje 125 ml 
ali manj snovi ali zmesi, uvrščene v kategorijo 1, bi to moralo biti storjeno tudi za snovi in 
zmesi, razvrščene v nižje kategorije. 

Predlog spremembe 106
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na embalažah z vsebnostjo 125 ml ali 1. Na embalažah z vsebnostjo 100 ml ali
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manj ni treba navajati izjav o nevarnosti ali 
varnostnih izjav, če je snov ali zmes 
razvrščena kot:

manj ni treba navajati izjav o nevarnosti ali 
varnostnih izjav, če je snov ali zmes 
razvrščena kot:

(a) vnetljivi plin kategorije 2; (a) vnetljivi plin kategorije 2;

(b) vnetljiva tekočina kategorije 2 ali 3; (b) vnetljiva tekočina kategorije 2 ali 3;
(c) vnetljiva trdna snov kategorije 1 ali 2; (c) vnetljiva trdna snov kategorije 2;

(d) snov, ki v stiku z vodo sprošča vnetljive 
pline kategorije 2 ali 3;

(d) snov, ki v stiku z vodo sprošča vnetljive 
pline kategorije 2 ali 3;

(e) oksidativna tekočina kategorije 2 ali 3; (e) oksidativna tekočina kategorije 2 ali 3;
(f) oksidativna trdna snov kategorije 2 ali 
3;

(f) oksidativna trdna snov kategorije 2 ali 
3;

(g) akutno strupena snov kategorije 4, če se 
snovi ali zmesi ne dobavljajo za splošno 
uporabo;

(g) akutno strupena snov kategorije 4, če se 
snovi ali zmesi ne dobavljajo za splošno 
uporabo;

(h) snovi, ki dražijo kožo, kategorije 2; (h) snovi, ki dražijo kožo, kategorije 2;
(i) snovi, ki dražijo oči, kategorije 2; (i) snovi, ki dražijo oči, kategorije 2;

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

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

Or. en

Obrazložitev

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja je treba prag znižati na 100 ml. Vnetljive trde 
kemikalije kategorije 1 lahko povzročijo nesreče, akutno nevarne kemikalije za vodno okolje 
kategorije 1 so zelo nevarne za okolje, zato te kategorije ne smejo biti izpuščene.

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



AM\710142SL.doc 41/85 PE402.685v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 108
Johannes Blokland

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 110
Johannes Blokland

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 111
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar je embalaža premajhna ali sicer (a) kadar je embalaža premajhna ali sicer 
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neprimerna za nameščanje oznak, pogoje 
za uporabo elementov oznak;

neprimerna za nameščanje oznak, pogoje 
za uporabo elementov oznak na ločen list, 
ki se priloži embalaži;

Or. en

Obrazložitev

Razjasnitev, da je treba označevalne elemente navesti na ločenem listu, če jih ni mogoče 
namestiti na sami etiketi.

Predlog spremembe 112
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 31 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar embalaža z vsebnostjo, različno 
od 125 ml, ne pomeni nevarnosti za 
delavce ali zdravje ljudi ali okolje, 
količino in ustrezne izjeme od zahtev za 
označevanje za snovi in zmesi, razvrščene 
kot:

črtano

(i) vnetljivi plini;

(ii) oksidativni plini;

(iii) vnetljive tekočine;

(iv) vnetljive trdne snovi;

(v) snovi, ki v stiku z vodo sproščajo 
vnetljive pline;

(vi) oksidativne tekočine;

(vii) oksidativne trdne snovi;

(viii) akutno strupene snovi kategorije 4;

(ix) snovi, ki dražijo kožo, kategorije 2;

(x) snovi, ki dražijo oči, kategorije 2;
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(xi) snovi, ki so nevarne za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje je potrebno zaradi posebnih lastnosti snovi al zmesi, ne na osnovi tveganja. 
Opraviti ga je treba ne glede na količino v embalaži. 

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

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na zahtevo Komisije Agencija pripravi 
osnutek naslednjih pogojev za izjeme od 
obveznosti za označevanje iz členov 17 in 
34 in ga predloži Komisiji:

2. Na zahtevo Komisije Agencija pripravi 
osnutek naslednjih pogojev za izjeme od 
obveznosti za označevanje iz členov 17 in 
34 in ga predloži Komisiji kadar embalaža 
z vsebnostjo, različno od 125 ml, ne 
pomeni nevarnosti za delavce ali zdravje 
ljudi ali okolje, količino in ustrezne izjeme 
od zahtev za označevanje za snovi in 
zmesi, razvrščene kot:

(a) kadar je embalaža premajhna ali sicer 
neprimerna za nameščanje oznak, pogoje 
za uporabo elementov oznak;

(b) kadar embalaža z vsebnostjo, različno 
od 125 ml, ne pomeni nevarnosti za 
delavce ali zdravje ljudi ali okolje, 
količino in ustrezne izjeme od zahtev za 
označevanje za snovi in zmesi, razvrščene 
kot:
(i) vnetljivi plini;
(ii) oksidativni plini;
(iii) vnetljive tekočine;
(iv) vnetljive trdne snovi;
(v) snovi, ki v stiku z vodo sproščajo 
vnetljive pline;
(vi) oksidativne tekočine;
(vii) oksidativne trdne snovi;

(i) vnetljivi plini;
(ii) oksidativni plini;
(iii) vnetljive tekočine;
(iv) vnetljive trdne snovi;
(v) snovi, ki v stiku z vodo sproščajo 
vnetljive pline;
(vi) oksidativne tekočine;
(vii) oksidativne trdne snovi;
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(viii) akutno strupene snovi kategorije 4;
(ix) snovi, ki dražijo kožo, kategorije 2;
(x) snovi, ki dražijo oči, kategorije 2;
(xi) snovi, ki so nevarne za okolje.

(viii) akutno strupene snovi kategorije 4;
(ix) snovi, ki dražijo kožo, kategorije 2;
(x) snovi, ki dražijo oči, kategorije 2;
(xi) snovi, ki so nevarne za okolje.

2a. kadar je embalaža nenavadne oblike 
ali premajhna, tako da je nemogoče 
pritrditi oznako, je treba informacije glede 
označevanja nevarnosti podati na kak 
drugi način, npr. s privezano etiketo. Če je 
to možno, se uporabi celotna oznaka o 
nevarnosti na vsaj eni plasti embalaže.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana uredba Evropske Unije o GHS prinaša več označevalnih elementov, kot jih 
imamo danes. Zato se lahko zgodi, da ne bo mogoče ustreči pogojem člena 34 v primerih, ko 
je embalaža premajhna ali kako drugače neprimerna za pritrjevanje potrebne oznake. 
Komisija se je seznanila s tem vprašanjem, a ga je obravnavala zgolj kot morebitno prihodnjo 
zahtevo. Predlagano besedilo je v skladu z osnutkom, ki ga trenutno pregleduje medsejna 
skupina ZN za označevanje majhnih embalaž.

Predlog spremembe 114
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 31 – odstavek 2 – točka (b) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar embalaža z vsebnostjo, različno 
od 125 ml, ne pomeni nevarnosti za 
delavce ali zdravje ljudi ali okolje, količino 
in ustrezne izjeme od zahtev za 
označevanje za snovi in zmesi, razvrščene 
kot:

(b) kadar embalaža z vsebnostjo, različno 
od 100 ml, ne pomeni nevarnosti za 
delavce ali zdravje ljudi ali okolje, količino 
in ustrezne izjeme od zahtev za 
označevanje za snovi in zmesi, razvrščene 
kot:

Or. en

Obrazložitev

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja je treba prag znižati na 100 ml.
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Predlog spremembe 115
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za embalažo, namenjeno splošni uporabi, 
na katero je fizično nemogoče namestiti 
oznako v skladu s členom 34, velja izjema 
od obveznosti nameščanja oznake, kadar so 
takšni embalaži priložena natančna in jasna 
navodila za uporabo in, po potrebi tudi 
navodila za odstranjevanje in kadar 
vsebuje snovi ali zmesi, razvrščene v 
skladu z naslednjimi razredi nevarnosti in 
kategorijami iz Priloge I:

Za embalažo, namenjeno splošni uporabi, 
na katero je fizično nemogoče namestiti 
oznako v skladu s členom 34, velja izjema 
od obveznosti nameščanja oznake, kadar so 
takšni embalaži priloženi ločen list s 
podatki iz oznake ter natančna in jasna 
navodila za uporabo in, kadar je to 
smiselno, tudi navodila za odstranjevanje.

(a) oddelek 3.1, akutna strupenost 
kategorije 1, 2 ali 3;

(b) oddelek 3.2, jedkost za kožo kategorije 
1;

(c) oddelek 3.8, strupenost za posamezne 
organe (STOT) – enkratna 
izpostavljenost, kategorije 1;

(d) oddelek 3.9, strupenost za posamezne 
organe (STOT) – ponavljajoča se 
izpostavljenost, kategorije 1.

Or. en

Obrazložitev

Če oznake ni mogoče namestiti na embalažo, morajo biti podatki iz oznake priloženi na 
ločenem listu. Vprašanje ne bi smelo biti, ali je potrebno ali ne vključiti navodila za 
odstranjevanje, temveč ali je vključitev tovrstnih podatkov smiselna ali ne. Težko je razumeti, 
zakaj naj bi te izjeme veljale za določene razrede nevarnosti kategorije 1, ne pa za razrede 
nevarnosti nižjih kategorij.
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Predlog spremembe 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 32 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za embalažo snovi in zmesi, ki so 
namenjene splošni uporabi in izpolnjujejo 
merila razreda nevarnosti 2.16, velja 
izjema od obveznosti nameščanja oznake 
glede te nevarnosti, če je pri hkratni 
uporabi zunanje in notranje embalaže 
zunanja embalaža opremljena s 
piktogramom v skladu s pravili za prevoz 
nevarnega blaga iz Uredbe (EGS) št. 
3922/91, Direktive 94/55/ES, Direktive 
96/49/ES ali Direktive 2002/59/ES.

Or. en

Obrazložitev

Oznaka „jedko za kovine“ ni pomembna za dobavo – razred nevarnosti 2.16 je nova zahteva, 
ki ni vključena v direktivo o nevarnih snoveh ali direktivo o nevarnih pripravkih, ampak le v 
uredbe o prevozu. To je pomembno le za prevoz in skladiščenje velikih količin, zato ne zadeva 
posamičnega prodajnega pakiranja, namenjenega potrošnikom. Za ta razred nevarnosti je 
predviden piktogram, ki opozarja na jedkost, kar bi lahko potrošnike zmedlo in povzročilo 
zamenjevanje s pojmoma jedkost za kožo in huda poškodba oči.

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

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 32 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Za nekatere zmesi, ki so razvrščene 
kot nevarne za okolje, se lahko v skladu s 
postopkom iz člena 53 določijo odstopanja 
od nekaterih določb o okoljskem 
označevanju ali posebne določbe za 
tovrstno označevanje, če se lahko dokaže, 
da bi to zmanjšalo vpliv na okolje. Takšna 
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odstopanja ali posebne določbe so 
opredeljeni v delu 2 priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z besedilom direktive o nevarnih pripravkih – člen 10(3).

Predlog spremembe 118
Amalia Sartori

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 33 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dobavitelj snovi ali zmesi dopolni oznako
takoj po spremembi v razvrstitvi in 
označitvi snovi ali zmesi.

Dobavitelj snovi ali zmesi stori vse 
potrebno za dopolnitev oznake po 
spremembi v razvrstitvi in označitvi snovi 
ali zmesi, in sicer takoj oziroma v vsakem 
primeru največ dvanajst mesecev po 
spremembi razvrstitve.

Dobavitelj zmesi iz člena 24 dopolni 
oznako takoj po spremembi v razvrstitvi 
snovi in označitvi zmesi.

Or. en

Obrazložitev

Vse spremembe v razvrščanju snovi in zmesi bi morale voditi k takojšnji dopolnitvi oznake. 
Dobavitelj bi moral ukrepati čim hitreje, vendar tudi v manj nujnih primerih (npr. pri 
spremembi poštnega naslova proizvajalca) znotraj jasno določenega časovnega okvira. Iz 
varnostnih razlogov bi bilo potrebno oznake dopolniti kar najhitreje po tem, ko so bile 
opravljene takšne spremembe. 
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Predlog spremembe 119
Holger Krahmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 33 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta člen ne vpliva na direktivi 91/414/EGS 
in 98/8/ES.

Ta člen ne vpliva na člen 4 te direktive ter 
na direktivi 91/414/EGS in 98/8/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Eno od ključnih načel sedanje zakonodaje je uskladitev razvrščanja in označevanja kemičnih 
snovi in zmesi tako, da ne pride do izkrivljanja skupnega trga. Razvrstitev, ki jo opravi 
proizvajalec, kot predvideva člen 4 uredbe, je eno od temeljnih načel za zagotavljanje 
usklajenega razvrščanja v celotni Evropski Uniji. Zato bi to načelo moralo brez kakršne koli 
izjeme veljati za vse snovi in zmesi, na katere se nanaša ta uredba.

Predlog spremembe 120
Amalia Sartori

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 36a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36a
Označevanje detergentov

Pravila o označevanju iz tega naslova ne 
vplivajo na Uredbo (ES) št. 648/2004.

Or. en

Obrazložitev

Povezano z uvodno izjavo 41. Uredba o detergentih vsebuje posebne določbe o označevanju 
detergentnih pripravkov, ki jih je treba upoštevati.
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Predlog spremembe 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 37 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) embalaža je oblikovana in izdelana 
tako, da vsebina iz nje ne more uhajati, 
razen če so predpisani drugi posebni 
varnostni mehanizmi;

(a) embalaža je oblikovana in izdelana 
tako, da vsebina iz nje ne more uhajati ob 
običajnem ravnanju in uporabi, razen če 
so predpisani drugi posebni varnostni 
mehanizmi;

Or. en

Obrazložitev

Jasnost.

Predlog spremembe 122
Johannes Blokland

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 37 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) embalaža je oblikovana in izdelana 
tako, da vsebina iz nje ne more uhajati, 
razen če so predpisani drugi posebni 
varnostni mehanizmi;

(a) embalaža je oblikovana in izdelana 
tako, da vsebina iz nje ne more uhajati ob
običajnem ravnanju in uporabi, razen če 
so predpisani drugi posebni varnostni 
mehanizmi;

Or. en

Obrazložitev

Za večjo jasnost.
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Predlog spremembe 123
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 37 – odstavek 2 – pododstaveka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar takšne posode ustrezajo zahtevam iz 
oddelka 3.1.1 Priloge II, se opremijo z 
zapirali, varnimi za otroke, v skladu z 
oddelkoma 3.1.2 in 3.1.3 Priloge II.

Kadar takšne posode ustrezajo zahtevam iz 
oddelka 3.1.1 Priloge II, se opremijo z 
zapirali, varnimi za otroke, v skladu z 
oddelkoma 3.1.2 in 3.1.3 Priloge II, razen 
če se na zmes nanašajo posebne določbe o 
pakiranju, zlasti določbe iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št 
648/2004 o detergentih1 z dne 31. marca 
2004.

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

Kadar takšne posode ustrezajo zahtevam iz 
oddelka 3.2.1 Priloge II, so opremljene z 
otipnim opozorilom za nevarnost v skladu 
z oddelkom 3.2.2 Priloge II, razen če se na 
zmes nanašajo posebne določbe o 
pakiranju, zlasti določbe iz Uredbe (ES) št 
648/2004.
¹ UL L 104, 8. 4. 2004, str. 1. Uredba, kakor je 
bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 907/2006, (UL L 168, 21. 6. 2006, 
str.5).

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 124
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 40 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 125
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 40 a
Nevarne snovi, kot jih razvršča in 

označuje Direktiva 67/548/EGS glede na 
kategorije nevarnosti, ki niso opredeljene 

v členu 38(1)
Dobavitelji lahko uporabljajo razvrstitve 
in označbe iz Priloge VI, del 4.
Če se dobavitelj odloči, da ne bo uporabil 
teh razvrstitev in označb, mora ponovno 
oceniti snov ali zmes na podlagi meril iz 
delov od 2 do 5 Priloge I.

Or. fr

Obrazložitev

S predlogom Komisije postaja del 3 Priloge VI zavezujoč. Predlagano je oblikovanje dela 4, 
ki naj vsebuje razvrstitve in označbe nevarnih snovi, za katere že obstaja uskladitev na ravni 
Skupnosti z direktivo 67/548/EGS za kategorije nevarnosti, ki niso opredeljene v členu 38. Del 
4 Priloge VI bo služil kot nezavezujoče referenčno orodje, uporabljali pa ga bodo organi in 
industrije.
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Predlog spremembe 126
Amalia Sartori

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 41 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Vsi proizvajalci, uvozniki ali skupine 
proizvajalcev ali uvoznikov, v nadaljnjem 
besedilu „prijavitelji“, ki dajejo v promet 
snov v količini ene tone ali več letno, ki jo 
je treba registrirati v skladu s členom 6(1) 
Uredbe (ES) št. 1907/2006 ali snov, ki je 
bodisi sama razvrščena kot nevarna bodisi 
je prisotna v zmesi nad mejnimi 
koncentracijami, določenimi v Direktivi 
1999/45/ES ali v tej uredbi, zaradi česar je 
zmes razvrščena kot nevarna, Agenciji v 
prijavi sporočijo naslednje informacije, da 
jih ta vključi v popis iz člena 43:

Or. en

Obrazložitev

Člen 6 Uredbe (ES) št. 1907/2006 določa obveznost registracije snovi, če te presegajo mejo 
ene tone. Glede na določbe uredbe REACH in podrobne ocene, na podlagi katerih je bila 
meja določena, bi morala ta meja veljati tudi za podatke, ki jih je treba posredovati Agenciji v 
skladu z GHS. Vendar meja ene tone ne bi smela veljati za snovi in zmesi, razvrščene kot 
nevarne.

Predlog spremembe 127
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsi proizvajalci, uvozniki ali skupine 
proizvajalcev ali uvoznikov, v nadaljnjem 
besedilu "prijavitelji", ki dajejo v promet 
snov, ki jo je treba registrirati v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006, ali snov, ki je 
bodisi sama razvrščena kot nevarna, bodisi 

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

leto snovi, ki je bodisi sama razvrščena kot 
nevarna, bodisi je prisotna v zmesi nad 
mejnimi koncentracijami, določenimi v 
Direktivi 1999/45/ES ali v tej uredbi, 
zaradi česar je zmes razvrščena kot 
nevarna, Agenciji v prijavi sporočijo 
naslednje informacije, da jih ta vključi v 
popis iz člena 43:

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 128
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 41 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) kadar se razvrstitev razlikuje od tiste, 
ki je že vključena v popis razvrstitev in 
označitev, razloge za to;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 16 lahko dobavitelj razvrsti snov drugače, kot je opredeljeno v razvrstitvi, 
vključeni v popis razvrstitev in označitev, če Agenciji predloži razloge za takšno razvrstitev in 
prijavo v skladu s členom 41. Zaradi skladnosti se mora to odražati v členu 41.
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Predlog spremembe 129
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz pop i sa ,  ki ustrezajo 
informacijam iz člena 119(1) Uredbe (ES) 
št. 1907/2006, so dostopne javnosti. 
Agencija prijaviteljem in registracijskim 
zavezancem, ki ji v skladu s členom 29(1) 
Uredbe št. 1907/2006 predložijo 
informacije o snovi, odobri dostop do 
drugih informacij o tej snovi v popisu. 
Drugim stranem odobri dostop do takšnih 
informacij ob upoštevanju člena 118 
navedene uredbe.

Informacije iz pop i sa ,  ki ustrezajo 
informacijam iz člena 119(1) Uredbe (ES) 
št. 1907/2006, so dostopne javnosti prek 
interneta. Agencija prijaviteljem in 
registracijskim zavezancem, ki ji v skladu s 
členom 29(1) Uredbe št. 1907/2006 
predložijo informacije o snovi, odobri 
dostop do drugih informacij o tej snovi v 
popisu. Drugim stranem odobri dostop do 
takšnih informacij ob upoštevanju 
člena 118 navedene uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Podatki so javnosti najlaže dostopni prek interneta.

Predlog spremembe 130
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 43 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Poleg informacij iz odstavka 1 Agencija 
v vsak vpis po potrebi vključi naslednje 
informacije:

3. Poleg informacij iz odstavka 1 Agencija 
v vsak vpis vključi naslednje informacije, 
če so smiselne:

Or. en

Obrazložitev

Vprašanje ne bi smelo biti, ali je potrebno ali ne zagotoviti dodatne informacije, temveč ali jih 
zagotoviti tam, kjer so take informacije smiselne.
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Predlog spremembe 131
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

2. Imenovani organi poskrbijo za vsa 
potrebna jamstva za varovanje tajnosti 
prejetih informacij. Takšne informacije se 
smejo uporabljati samo za zadovoljevanje 
zdravniških zahtev iz odstavka 1 a in se ne 
uporabijo za druge namene.

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

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Evropsko združenje centrov proti zastrupitvam in za nadzor nad strupenimi snovmi je objavilo 
predpise o informiranju, ki bi tvorili osnovo za novo Prilogo 7a.
Baza podatkov o nesrečah, ki jo oblikuje GD SANCO, bi omogočala posredovanje podatkov o 
zmeseh in o njihovi vpletenosti v nesreče, ki bi jih zbrali pristojni organi.

Predlog spremembe 132
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 45 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Za vse kovine v masivni obliki, zlitine, 
zmesi, ki vsebujejo polimere, in zmesi, ki 
vsebujejo elastomere, čeprav razvrščene 
po merilih iz Priloge I, ki za človeka ne 
predstavljajo nevarnosti za akutno 
zastrupitev in so namenjene za 
profesionalno rabo v industrijski 
dejavnosti, ni obvezno posredovanje 
informacij na osnovi odstavka 1.

Or. fr

Obrazložitev

Veljavna zakonodaja (1999/45/ES) in nekatere določbe tega predloga upoštevajo dejstvo, da 
nekatere snovi niso lahko biološko razpoložljive (če so zaprte v primesi in so v trdni obliki) 
ter so netopne v vodi kot npr. zlitine, zmesi, ki vsebujejo polimere, in pripravki, ki vsebujejo 
elastomere. Treba je torej upoštevati doslednost med zahtevami iz odstavka 1 in določbo o 
posebnih zmeseh iz odstavka 1.3.4 Priloge I.
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Predlog spremembe 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 45 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija najpozneje do 1. decembra 
2010 predloži zakonodajni predlog za 
uskladitev informacij iz odstavka 1.

Or. nl

Obrazložitev

Nedavna študija je pokazala, da se ta določba v različnih državah članicah ne izvaja enako. 
Predlog spremembe utemeljuje nadaljnje usklajevanje postopkov za ukrepanje v nujnih 
primerih v EU. Namen uredbe je tudi zagotoviti prost pretok snovi in zmesi.

Predlog spremembe 134
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 49 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak dobavitelj snovi ali zmesi zbira vse 
informacije, potrebne za namen razvrščanja 
in označevanja v smislu te uredbe, ter jih 
hrani najmanj 10 let po zadnji dobavi snovi 
ali zmesi.

1. Vsak dobavitelj snovi ali zmesi zbira vse 
informacije, potrebne za namen razvrščanja 
in označevanja v smislu te uredbe, ter jih 
hrani najmanj 50 let po zadnji dobavi snovi 
ali zmesi.

Or. en

Obrazložitev

V starih skladiščih v vzhodni Evropi se pogosto najdejo kemični proizvodi, stari 20-30 let. 
Poleg tega lahko računalniški trdi diski desetletja brez težav ohranijo vse podatke.
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Predlog spremembe 135
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 49 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak dobavitelj snovi ali zmesi zbira vse 
informacije, potrebne za namen razvrščanja 
in označevanja v smislu te uredbe, ter jih 
hrani najmanj 10 let po zadnji dobavi snovi 
ali zmesi.

1. Vsak dobavitelj snovi ali zmesi zbira vse 
informacije, potrebne za namen razvrščanja 
in označevanja v smislu te uredbe, ter jih 
hrani najmanj 30 let po zadnji dobavi snovi 
ali zmesi.

Or. en

Obrazložitev

Toksikologija je dinamična znanost. Prav tako se neprestano razvija zakonodaja o 
kemikalijah. Zato je pomembno hraniti kakovostno dokumentacijo, ki bo služila kot trdna 
podlaga za znanost in pripravo zakonodaje.

Predlog spremembe 136
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 52 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če dobavitelj ugovarja sklepu države 
članice, da snov ali zmes ne ustreza 
zahtevam te uredbe, mora država članica 
o tem takoj obvestiti Komisijo, agencijo in 
druge države članice, pri tem pa navede 
razloge za svojo odločitev.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je predvideti možnost spora med dobaviteljem in državo članico v zvezi z razlago 
zahtev iz uredbe ter postopek za zagotavljanja usklajenega razvrščanja, če pride do spora.
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Predlog spremembe 137
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 52 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija v 60 dneh po prejemu 
obvestila države članice sprejme odločitev 
v skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 54(2), s katerim bodisi odobri 
začasni ukrep za obdobje, opredeljeno v 
odločitvi, bodisi zahteva od države, da 
prekliče ukrep.

2. Komisija v 60 dneh po prejemu 
obvestila države članice sprejme odločitev 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 54(3), s katerim bodisi 
odobri začasni ukrep za obdobje, 
opredeljeno v odločitvi, bodisi zahteva od 
države, da prekliče ukrep.

Or. en

Obrazložitev

Zaščitne klavzule bi bilo treba odobriti na osnovi regulativnega postopka s pregledom. 
Čeprav je EU območje proste trgovine, se lahko nevarni proizvodi pojavijo v vseh državah 
članicah, zato bi bilo treba v vsako odločitev vključiti EP.

Predlog spremembe 138
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko prilagodi člene 12, 14, 23, 
27 do 32, drugi in tretji pododstavek 
člena 37(2) ter priloge I do VII tehničnemu 
napredku. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 54(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 54(4).

Komisija lahko prilagodi člene 12, 14, 23, 
27 do 30, drugi in tretji pododstavek 
člena 37(2) ter priloge I do VII tehničnemu 
napredku. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 54(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 54(4).

Or. en
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Obrazložitev

O izjemah pri označevanju se ne bi smelo odločati po postopku komitologije, temveč s 
soodločanjem.

Predlog spremembe 139
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 53 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija prilagodi Priloge I do VII, kjer 
je ustrezno, tako da vključujejo razred 
nevarnosti obstojnost, kopičenje v 
organizmih in strupenost, razred 
navarnosti velika obstojnost, zelo lahko 
kopičenje v organizmih in akutna 
strupenost ter kategorijo nevarnosti 5, 
do...*. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 54(3).
* Dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Dodajanje novih razredov ali kategorij nevarnosti se mora odražati v vseh ustreznih prilogah. 
To bi se moralo opraviti s postopkom komitologije v roku 12 mesecev po začetku veljavnosti 
te uredbe.

Predlog spremembe 140
Gyula Hegyi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 53 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do ...* predstavi 
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predlog za vključitev snovi PBT, vPvB in 
akutno strupenih snovi kategorije 5 v to 
uredbo in podrobna merila za snovi, ki 
povzročajo endokrine motnje.
________

* Pet let po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Za potrošnike je bistveno označevanje kemikalij, ki so obstojne in se lahko kopičijo v 
organizmih, ki so strupene in povzročajo endokrine motnje. Komisija bi morala predstaviti 
predlog za vključitev teh snovi in tudi merila za razvrščanje povzročiteljev endokrinih motenj.

Predlog spremembe 141
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do 1. decembra 2010 se snovi 
razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu 
z Direktivo 67/548/EGS.

1. Do 1. decembra 2010 se snovi 
razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu 
z Direktivo 67/548/EGS.

Do 1. junija 2015 se zmesi razvrščajo, 
označujejo in pakirajo v skladu z Direktivo 
1999/45/ES.

Do 1. decembra 2013 se zmesi razvrščajo, 
označujejo in pakirajo v skladu z Direktivo 
1999/45/ES.

2. Z odstopanjem od člena 60 in odstavka 1 
tega člena se lahko snovi in zmesi, 
razvrščene v skladu z odstavkom 1, 
razvrstijo in označijo v skladu s to uredbo 
tudi pred 1. decembrom 2010 oziroma 1. 
junijem 2015. V tem primeru se ne 
uporabljajo določbe o označevanju iz 
direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES.

2. Z odstopanjem od člena 60 in odstavka 1 
tega člena se lahko snovi in zmesi, 
razvrščene v skladu z odstavkom 1, 
razvrstijo in označijo v skladu s to uredbo 
tudi pred 1. decembrom 2010 oziroma 1. 
decembrom 2013. V tem primeru se ne 
uporabljajo določbe o označevanju iz 
direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES.

3. Od 1. decembra 2010 do 1. junija 2015
se snovi razvrščajo v skladu z Direktivo 
67/548/EGS in to uredbo. Označujejo in 
pakirajo se v skladu s to uredbo.

3. Od 1. decembra 2010 do 1. decembra 
2013 se snovi razvrščajo v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS in to uredbo. 
Označujejo in pakirajo se v skladu s to 
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uredbo.

4. Snovi in zmesi, ki so bile razvrščene in 
dane v promet pred 1. decembrom 2010 
oziroma 1. junijem 2015, ni treba 
označevati in pakirati v skladu s to uredbo.

4. Snovi in zmesi, ki so bile razvrščene in 
dane v promet pred 1. decembrom 2010 
oziroma 1. decembrom 2013, ni treba 
označevati in pakirati v skladu s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga, da se predvidi obdobje štirih let in pol od razvrstitve snovi do razvrstitve zmesi. 
Komisija je upoštevala vse možnosti med štirimi in petimi leti in se na koncu odločila za 
sredino. Vendar so države članice večinoma menile, da tri leta zadostujejo. Zato se predlaga 
skrajšanje tega prehodnega obdobja za razvrstitev zmesi na tri leta po razvrstitvi snovi.

Predlog spremembe 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 58 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija najpozneje do 1. decembra 
2010 predloži poročilo o učinkovitosti 
člena 45(1) do (3) te uredbe, da se, če je 
treba, predložijo spremembe za nadaljnje 
usklajevanje v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 54(3).

Or. nl

Obrazložitev

Nedavna študija je pokazala, da se ta določba v različnih državah članicah ne izvaja enako. 
Predlog spremembe utemeljuje nadaljnje usklajevanje postopkov za ukrepanje v nujnih 
primerih v EU. Namen uredbe je tudi zagotoviti prost pretok snovi in zmesi.
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Predlog spremembe 143
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 60 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslovi II, III in IV se za snovi uporabljajo 
od 1. decembra 2010, za zmesi pa od 1. 
junija 2015.

Naslovi II, III in IV se za snovi uporabljajo 
od 1. decembra 2010, za zmesi pa od 1. 
decembra 2013.

Or. en

(Povezan s predlogom spremembe člena 58 istega vlagatelja)

Obrazložitev

Ni razloga, da se predvidi obdobje štirih let in pol od razvrstitve snovi do razvrstitve zmesi. 
Komisija je upoštevala vse možnosti med štirimi in petimi leti in se na koncu odločila za 
sredino. Vendar so države članice večinoma menile, da tri leta zadostujejo. Zato se predlaga 
skrajšanje tega prehodnega obdobja za razvrstitev zmesi na tri leta po razvrstitvi snovi.

Predlog spremembe 144
Jens Holm

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – del 3.1. – odstavek 3.1.2.1. – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s postopkom iz člena 53 
Komisija najpozneje do ...* spremeni ta 
del priloge tako, da vanj vključi tudi 
akutno strupenost kategorije 5.
______

* Šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Otroci že ob zaužitju majhne količine snovi, razvrščenih v kategorijo 5, kažejo znake 
zastrupitve. Izvzetje te kategorije iz uredbe bi se takoj pokazalo kot izguba označevanja 



AM\710142SL.doc 65/85 PE402.685v01-00

SL

strupenosti pri desettisočih zmesi. Kategorija 5 je vključena v GHS, torej bi to pomenilo, da 
potrošniki v EU dobijo manj informacij kot potrošniki v drugih državah, v katerih se bo 
uporabljal GHS. Vključitev kategorije 5 v uredbo EU bi poenostavila trgovino s temi 
državami, kar je tudi temeljni cilj GHS.

Predlog spremembe 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – del 3.1. – odstavek 3.1.2.1. in tabela 3.1.1. – vrstici 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3.1.2.1. Snovi se lahko uvrstijo v eno od štirih kategorij strupenosti na podlagi akutne 
strupenosti z oralnim vnosom, vnosom prek kože ali prek dihalnih poti po merilih glede na 
vrednosti iz spodnje tabele 3.1.1. Vrednosti akutne strupenosti so izražene kot (približne) 
vrednosti LD50 (oralno, dermalno) ali LC50 (vdihavanje) ali kot ocena akutne strupenosti 
(ATE). Pojasnjevalne opombe so navedene pod tabelo 3.1.1.

Tabela 3.1.1
Kategorije nevarnosti akutne strupenosti in

ocene akutne strupenosti (ATE), ki opredeljujejo posamezne kategorije

Način 
izpostavljenos

ti
Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4

Oralno 
(mg/kg
telesne teže)
glej opombo 
(a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Predlog spremembe Parlamenta

3.1.2.1. Snovi se lahko uvrstijo v eno od petih kategorij strupenosti na podlagi akutne 
strupenosti z oralnim vnosom in v eno od štirih kategorij strupenosti na podlagi akutne 
strupenosti z vnosom prek kože ali prek dihalnih poti po merilih glede na vrednosti iz spodnje 
tabele 3.1.1. Vrednosti akutne strupenosti so izražene kot (približne) vrednosti LD50 (oralno, 
dermalno) ali LC50 (vdihavanje) ali kot ocena akutne strupenosti (ATE). Pojasnjevalne 
opombe so navedene pod tabelo 3.1.1.
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Tabela 3.1.1
Kategorije nevarnosti akutne strupenosti in

ocene akutne strupenosti (ATE), ki opredeljujejo posamezne kategorije

Način 
izpostavljeno

sti
Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4 Kategorija 5

Oralno 
(mg/kg
telesne teže)
glej opombo 
(a)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

glej opombo 
(ca)

Opombe k tabeli 3.1.1:
(ca) Merila za kategorijo 5 so namenjena identifikaciji snovi, pri katerih je nevarnost 

akutne strupenosti razmeroma nizka, ki pa lahko v nekaterih okoliščinah 
predstavljajo nevarnost za ranljive skupine prebivalstva. Pričakuje se, da je vrednost 
LD50 (oralno) teh snovi okrog 2000–5000 mg/kg telesne teže. Posebna merila za 
kategorijo 5 so:

(i) Snov se uvrsti v to kategorijo, če so že na razpolago zanesljivi dokazi, da je 
vrednost LD50 v okviru vrednosti kategorije 5, ali če druge študije na živalih 
oziroma strupenih učinkov na ljudeh kažejo, da gre za akutno nevarnost za 
zdravje ljudi.

(ii) Snov se uvrsti v to kategorijo z ekstrapolacijo, oceno ali meritvijo podatkov, če 
ni utemeljena razvrstitev v višjo kategorijo nevarnosti in: 

- so na voljo zanesljivi podatki o bistvenih strupenih učinkih pri ljudeh; ali 

- se opazi umrljivost pri testiranju vrednosti do kategorije 4 z oralnim vnosom, 
vnosom prek dihalnih poti ali prek kože; ali 

- kadar strokovna presoja potrdi pomembne klinične znake strupenosti pri 
testiranju vrednosti do kategorije 4, razen diareje, piloerekcije ali neurejene 
zunanjosti; ali

- kadar strokovna presoja potrdi zanesljive podatke, ki kažejo na možne 
bistvene akutne učinke iz drugih študij na živalih.

Ob zavedanju, da je treba zaščititi dobro počutje živali, testiranje na živalih za vrednosti 
kategorije 5 ni zaželeno in naj bi se uporabljalo zgolj, kadar je zelo verjetno, da bodo 
rezultati takega testiranja neoposredno pomembni za varovanje zdravja ljudi.

Or. en
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Obrazložitev

Otroci že ob zaužitju majhne količine snovi, razvrščenih v kategorijo 5, kažejo znake 
zastrupitve. Izvzetje te kategorije iz uredbe bi se takoj pokazalo kot izguba označevanja 
strupenosti pri desettisočih zmesi. Kategorija 5 je vključena v GHS, torej bi to pomenilo, da
potrošniki v EU dobijo manj informacij kot potrošniki v drugih državah, v katerih se bo 
uporabljal GHS. Vključitev kategorije 5 v uredbo EU bi poenostavila trgovino s temi 
državami, kar je tudi temeljni cilj GHS.

Predlog spremembe 146
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – del 3.1. – odstavek 3.1.2.1. in tabela 3.1.1. – vrstici 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3.1.2.1. Snovi se lahko uvrstijo v eno od štirih kategorij strupenosti na podlagi akutne 
strupenosti z oralnim vnosom, vnosom prek kože ali prek dihalnih poti po merilih 
glede na vrednosti iz spodnje tabele 3.1.1. Vrednosti akutne strupenosti so izražene kot 
(približne) vrednosti LD50 (oralno, dermalno) ali LC50 (vdihavanje) ali kot ocena 
akutne strupenosti (ATE). Pojasnjevalne opombe so navedene pod tabelo 3.1.1.

Tabela 3.1.1
Kategorije nevarnosti akutne strupenosti in

ocene akutne strupenosti (ATE), ki opredeljujejo posamezne kategorije

Način 
izpostavljenos

ti
Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4

Oralno 
(mg/kg

telesne teže)
glej opombo 

(a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Predlog spremembe Parlamenta

3.1.2.1. Snovi se lahko uvrstijo v eno od petih kategorij strupenosti na podlagi akutne 
strupenosti z oralnim vnosom in v eno od štirih kategorij strupenosti na podlagi 
akutne strupenosti z vnosom prek kože ali prek dihalnih poti po merilih glede na 
vrednosti iz spodnje tabele 3.1.1. Vrednosti akutne strupenosti so izražene kot 
(približne) vrednosti LD50 (oralno, dermalno) ali LC50 (vdihavanje) ali kot ocena 
akutne strupenosti (ATE). Pojasnjevalne opombe so navedene pod tabelo 3.1.1.
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Tabela 3.1.1
Kategorije nevarnosti akutne strupenosti in

ocene akutne strupenosti (ATE), ki opredeljujejo posamezne kategorije

Način 
izpostavljenosti

Kategorija 
1

Kategorija 
2 Kategorija 3 Kategorija 4 Kategorija 5

Oralno (mg/kg
telesne teže)
glej opombo (a)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE 
< 5000

glej opombo 
(ca)

Opomba:
(ca) Merila za kategorijo 5 so namenjena identifikaciji snovi, pri katerih je nevarnost 

akutne strupenosti razmeroma nizka, ki pa lahko v nekaterih okoliščinah 
predstavljajo nevarnost za ranljive skupine prebivalstva. Pričakuje se, da je vrednost 
LD50 (oralno) teh snovi okrog 2000–5000 mg/kg telesne teže. Posebna merila za 
kategorijo 5 so:

(i) Snov se uvrsti v to kategorijo, če so že na razpolago zanesljivi dokazi, da je 
vrednost LD50 v okviru vrednosti kategorije 5, ali če druge študije na živalih 
oziroma strupenih učinkov na ljudeh kažejo, da gre za akutno nevarnost za 
zdravje ljudi.

(ii) Snov se uvrsti v to kategorijo z ekstrapolacijo, oceno ali meritvijo podatkov, če 
ni utemeljena razvrstitev v višjo kategorijo nevarnosti in: 

- so na voljo zanesljivi podatki o bistvenih strupenih učinkih pri ljudeh; ali 

- se opazi umrljivost pri testiranju vrednosti do kategorije 4 z oralnim vnosom, 
vnosom prek dihalnih poti ali prek kože; ali 

- kadar strokovna presoja potrdi pomembne klinične znake strupenosti pri 
testiranju vrednosti do kategorije 4, razen diareje, piloerekcije ali neurejene 
zunanjosti; ali

- kadar strokovna presoja potrdi zanesljive podatke, ki kažejo na možne 
bistvene akutne učinke iz drugih študij na živalih.

Ob zavedanju, da je treba zaščititi dobro počutje živali, testiranje na živalih za vrednosti 
kategorije 5 ni zaželeno in naj bi se uporabljalo zgolj, kadar je zelo verjetno, da bodo 
rezultati takega testiranja neoposredno pomembni za varovanje zdravja ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana uredba bo dosegla namen usklajevanja, zgolj če bodo vsa merila razvrščanja in 
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pravila za označevanje GHS prenesena v zakonodajo ES. Akutna strupenost kategorije 5 je v 
GHS vključena, zato bi morala biti vključena tudi tukaj. V nasprotnem primeru ne bo zgolj 
ovirana trgovina, temveč se bo tudi znižala stopnja sedanje zaščite v okviru zakonodaje ES, 
saj bo nekaj tisoč zmesi izgubilo razvrstitev in označitev. To bo škodilo ustrezni zaščiti zlasti 
otrok in drugih ranljivih skupin.

Predlog spremembe 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – del 3.1. – odstavek 3.1.2.2.1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1.2.2.1a. Kategorija 5 je za snovi, pri 
katerih je akutna strupenost razmeroma 
nizka, ki pa lahko v nekaterih okoliščinah 
predstavljajo nevarnost za ranljive 
skupine prebivalstva. Poleg tabele so 
dodana merila za identifikacijo snovi v 
kategoriji 5. Pričakuje se, da je vrednost 
LD50 (oralno) teh snovi okrog 2000–5000 
mg/kg telesne teže. Ker je treba upoštevati 
dobro počutje živali, testiranje na živalih 
za vrednosti kategorije 5 ni zaželeno in 
naj bi se uporabljalo zgolj, kadar je zelo 
verjetno, da bodo rezultati takega 
testiranja neoposredno pomembni za 
varovanje zdravja ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje kemikalij kategorije 5 je pomembno zlasti za zaščito otrok. Izvzetje te kategorije 
iz uredbe bi se takoj pokazalo kot izguba označevanja strupenosti pri desettisočih zmesi. 
Kategorija 5 je vključena v GHS, torej bi to pomenilo, da potrošniki v EU dobijo manj 
informacij kot potrošniki v drugih državah, v katerih se bo GHS uporabljal v celoti. Vključitev 
kategorije 5 v uredbo EU bi poenostavila trgovino s temi državami in pomeni, da bo 
zakonodaja EU vključevala vsa merila za akutno strupenost, sprejeta v ZN.
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Predlog spremembe 148
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – del 3.1. – odstavek 3.1.2.2.1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1.2.2.1a. Kategorija 5 je za snovi, pri 
katerih je akutna strupenost razmeroma 
nizka, ki pa lahko v nekaterih okoliščinah 
predstavljajo nevarnost za ranljive 
skupine prebivalstva. Poleg tabele so 
dodana merila za identifikacijo snovi v 
kategoriji 5. Pričakuje se, da je vrednost 
LD50 (oralno) teh snovi okrog 2000–5000 
mg/kg telesne teže. Ker je treba upoštevati 
dobro počutje živali, testiranje na živalih 
za vrednosti kategorije 5 ni zaželeno in 
naj bi se uporabljalo zgolj, kadar je zelo 
verjetno, da bodo rezultati takega 
testiranja neoposredno pomembni za 
varovanje zdravja ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana uredba bo dosegla namen usklajevanja, zgolj če bodo vsa merila razvrščanja in 
pravila za označevanje GHS prenesena v zakonodajo ES. Akutna strupenost kategorije 5 je v 
GHS vključena, zato bi morala biti vključena tudi tukaj. V nasprotnem primeru ne bo zgolj 
ovirana trgovina, temveč se bo tudi znižala stopnja sedanje zaščite v okviru zakonodaje ES, 
saj bo več tisoč zmesi izgubilo razvrstitev in označitev. To bo škodilo ustrezni zaščiti zlasti 
otrok in drugih ranljivih skupin.

Predlog spremembe 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – del 3.1. – odstavek 3.1.3.6.2.3 – tabela 3.1.2. – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 3.1.2
Pretvorba iz razpona vrednosti akutne strupenosti, pridobljenih s preskusi
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(ali kategorij nevarnosti akutne strupenosti), v ocenjeno vrednost akutne strupenosti
za razvrstitev za zadevne načine izpostavljenosti

Načini 
izpostavljenosti

Kategorija razvrstitve ali razpon ocene 
akutne strupenosti, pridobljene s poskusi

Pretvorjena ocenjena 
vrednost akutne 

strupenosti
(glej opombo 1)

oralno

(mg/kg telesne teže)

0 < kategorija 1  5

5 < kategorija 2  50

50 < kategorija 3  300

300 < kategorija 4  2000

0.5

5

100

500

Opomba 1:
Te vrednosti so namenjene izračunu ocene akutne strupenosti za razvrstitev zmesi na podlagi 
sestavin in niso rezultati preskusov.

Predlog spremembe Parlamenta

Tabela 3.1.2
Pretvorba iz razpona vrednosti akutne strupenosti, pridobljenih s preskusi

(ali kategorij nevarnosti akutne strupenosti), v ocenjeno vrednost akutne strupenosti
za razvrstitev za zadevne načine izpostavljenosti

Načini 
izpostavljenosti

Kategorija razvrstitve ali razpon ocene 
akutne strupenosti, pridobljene s poskusi

Pretvorjena ocenjena 
vrednost akutne 

strupenosti
(glej opombo 1)

oralno

(mg/kg telesne teže)

0 < kategorija 1  5

5 < kategorija 2  50

50 < kategorija 3  300

300 < kategorija 4  2000

2000 < kategorija 5  5000 (glej 
opombo 1a)

0.5

5

100

500

2500

Opomba 1:
Te vrednosti so namenjene izračunu ocene akutne strupenosti za razvrstitev zmesi na podlagi 
sestavin in niso rezultati preskusov.
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Opomba 1a:
Kategorija 5 je za zmesi, pri katerih je akutna strupenost razmeroma nizka, ki pa lahko v 
nekaterih okoliščinah predstavljajo nevarnost za ranljive skupine prebivalstva. Pričakuje se, 
da je vrednost LD50 (oralno) teh zmesi okrog 2000–5000 mg/kg telesne teže. Ker je treba 
upoštevati dobro počutje živali, testiranje na živalih za vrednosti kategorije 5 ni zaželeno in 
naj bi se uporabljalo zgolj, kadar je zelo verjetno, da bodo rezultati takega testiranja 
neoposredno pomembni za varovanje zdravja ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje kemikalij kategorije 5 je pomembno zlasti za zaščito otrok. Izvzetje te kategorije 
iz uredbe bi se takoj pokazalo kot izguba označevanja strupenosti pri desettisočih zmesi. 
Kategorija 5 je vključena v GHS, torej bi to pomenilo, da potrošniki v EU dobijo manj 
informacij kot potrošniki v drugih državah, v katerih se bo GHS uporabljal v celoti. Vključitev 
kategorije 5 v uredbo EU bi poenostavila trgovino s temi državami in pomeni, da bo 
zakonodaja EU vključevala vsa merila za akutno strupenost, sprejeta v ZN.

Predlog spremembe 150
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – del 3.1. – odstavek 3.1.3.6.2.3 – tabela 3.1.2. – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 3.1.2
Pretvorba iz razpona vrednosti akutne strupenosti, pridobljenih s preskusi

(ali kategorij nevarnosti akutne strupenosti), v ocenjeno vrednost akutne strupenosti
za razvrstitev za zadevne načine izpostavljenosti

Načini 
izpostavljenosti

Kategorija razvrstitve ali razpon ocene 
akutne strupenosti, pridobljene s poskusi

Pretvorjena ocenjena 
vrednost akutne 

strupenosti
(glej opombo 1)

oralno

(mg/kg telesne teže)

0 < kategorija 1  5

5 < kategorija 2  50

50 < kategorija 3  300

300 < kategorija 4  2000

0.5

5

100

500
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Opomba 1:
Te vrednosti so namenjene izračunu ocene akutne strupenosti za razvrstitev zmesi na podlagi 
sestavin in niso rezultati preskusov.

Predlog spremembe Parlamenta

Tabela 3.1.2
Pretvorba iz razpona vrednosti akutne strupenosti, pridobljenih s preskusi

(ali kategorij nevarnosti akutne strupenosti), v ocenjeno vrednost akutne strupenosti
za razvrstitev za zadevne načine izpostavljenosti

Načini 
izpostavljenosti

Kategorija razvrstitve ali razpon ocene 
akutne strupenosti, pridobljene s poskusi

Pretvorjena ocenjena 
vrednost akutne 

strupenosti
(glej opombo 1)

oralno

(mg/kg telesne teže)

0 < kategorija 1  5

5 < kategorija 2  50

50 < kategorija 3  300

300 < kategorija 4  2000

2000 < kategorija 5  5000 (glej 
opombo 1a)

0.5

5

100

500

2500

Opomba 1:
Te vrednosti so namenjene izračunu ocene akutne strupenosti za razvrstitev zmesi na podlagi 
sestavin in niso rezultati preskusov.

Opomba 1a:
Kategorija 5 je za zmesi, pri katerih je akutna strupenost razmeroma nizka, ki pa lahko v 
nekaterih okoliščinah predstavljajo nevarnost za ranljive skupine prebivalstva. Pričakuje se, 
da je vrednost LD50 (oralno) teh zmesi okrog 2000–5000 mg/kg telesne teže. Ker je treba 
upoštevati dobro počutje živali, testiranje na živalih za vrednosti kategorije 5 ni zaželeno in 
naj bi se uporabljalo zgolj, kadar je zelo verjetno, da bodo rezultati takega testiranja 
neoposredno pomembni za varovanje zdravja ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana uredba bo dosegla namen usklajevanja, zgolj če bodo vsa merila razvrščanja in 
pravila za označevanje GHS prenesena v zakonodajo ES. Akutna strupenost kategorije 5 je v 
GHS vključena, zato bi morala biti vključena tudi tukaj. V nasprotnem primeru ne bo zgolj 
ovirana trgovina, temveč se bo tudi znižala stopnja sedanje zaščite v okviru zakonodaje ES, 
saj bo več tisoč zmesi izgubilo razvrstitev in označitev. To bo škodilo ustrezni zaščiti zlasti 
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otrok in drugih ranljivih skupin.

Predlog spremembe 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – odstavek 3.1.4.1. in tabela 3.1.3. – vrstice 1 do 4 in vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3.1.4.1. Elementi oznake se uporabljajo za snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev v ta razred nevarnosti, v skladu s tabelo 3.1.3.

Tabela 3.1.3
Elementi oznake za akutno strupenost

Razvrstitev Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4

Piktogrami 
GHS

Opozorilna 
beseda Nevarnost Nevarnost Nevarnost Pozor

Izjava o 
nevarnosti:
oralno

H300: 
Smrtno pri 

zaužitju

H300: 
Smrtno pri 

zaužitju

H301: 
Strupeno pri 

zaužitju

H302:
Zdravju 

škodljivo pri 
zaužitju

Varnostna 
izjava – odziv 
(oralno)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Predlog spremembe Parlamenta

3.1.4.1. Elementi oznake se uporabljajo za snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev 
v ta razred nevarnosti, v skladu s tabelo 3.1.3.
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V opombi 2a k tabeli so navedene posebnosti označevanja snovi in zmesi, razvrščenih v 
kategorijo 5.

Tabela 3.1.3
Elementi oznake za akutno strupenost

Razvrstitev Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4 Kategorija 5

Piktogrami GHS Ni 
piktograma

Opozorilna 
beseda Nevarnost Nevarnost Nevarnost Pozor Pozor

Izjava o 
nevarnosti:
oralno

H300: 
Smrtno pri 

zaužitju

H300: 
Smrtno pri 

zaužitju

H301: 
Strupeno pri 

zaužitju

H302:
Zdravju 

škodljivo pri 
zaužitju

H303:
Je lahko 
zdravju 

škodljivo pri 
zaužitju

Varnostna izjava 
– odziv (oralno)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Opomba 2a:
Elementi oznake za kategorijo 5 v tabeli 3.1.3 se uporabljajo za snovi in zmesi za splošno 
uporabo.
Pri snoveh in zmeseh iz kategorije 5, ki so namenjene zgolj poklicnim uporabnikom, 
dobavitelj na varnostnem listu sporoči informacije o razvrstitvi nadaljnjim uporabnikom ali 
distributerjem.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje kemikalij kategorije 5 je pomembno zlasti za zaščito otrok. Izvzetje te kategorije 
iz uredbe bi se takoj pokazalo kot izguba označevanja strupenosti pri desettisočih zmesi. 
Kategorija 5 je vključena v GHS, torej bi to pomenilo, da potrošniki v EU dobijo manj 
informacij kot potrošniki v drugih državah, v katerih se bo GHS uporabljal v celoti. Vključitev 
kategorije 5 v uredbo EU bi poenostavila trgovino s temi državami in pomeni, da bo 
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zakonodaja EU vključevala vsa merila za akutno strupenost, sprejeta v ZN.

Predlog spremembe 152
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – odstavek 3.1.4.1. – tabela 3.1.3. – vrstice 1 do 4 in vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 3.1.3
Elementi oznake za akutno strupenost

Razvrstitev Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4

Piktogrami 
GHS

Opozorilna 
beseda Nevarnost Nevarnost Nevarnost Pozor

Izjava o 
nevarnosti:
oralno

H300: 
Smrtno pri 

zaužitju

H300: 
Smrtno pri 

zaužitju

H301: 
Strupeno pri 

zaužitju

H302:
Zdravju 

škodljivo pri 
zaužitju

Varnostna 
izjava – odziv 
(oralno)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Predlog spremembe Parlamenta

Tabela 3.1.3
Elementi oznake za akutno strupenost

Razvrstitev Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4 Kategorija 5
(glej 
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opombo 2a)

Piktogrami 
GHS

Ni 
piktograma

Opozorilna 
beseda Nevarnost Nevarnost Nevarnost Pozor Pozor

Izjava o 
nevarnosti:
oralno

H300: 
Smrtno pri 

zaužitju

H300: 
Smrtno pri 

zaužitju

H301: 
Strupeno pri 

zaužitju

H302:
Zdravju 

škodljivo pri 
zaužitju

H303:
Je lahko 
zdravju 

škodljivo pri 
zaužitju

Varnostna 
izjava –
odziv 
(oralno)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Opomba 2a:
Elementi oznake za kategorijo 5 v tabeli 3.1.3 se uporabljajo za snovi in zmesi za splošno 
uporabo.
Pri snoveh in zmeseh iz kategorije 5, ki so namenjene zgolj poklicnim uporabnikom, 
dobavitelj na varnostnem listu sporoči informacije o razvrstitvi nadaljnjim uporabnikom ali 
distributerjem.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana uredba bo dosegla namen usklajevanja, zgolj če bodo vsa merila razvrščanja in 
pravila za označevanje GHS prenesena v zakonodajo ES. Akutna strupenost kategorije 5 je v 
GHS vključena, zato bi morala biti vključena tudi tukaj. V nasprotnem primeru ne bo zgolj 
ovirana trgovina, temveč se bo tudi znižala stopnja sedanje zaščite v okviru zakonodaje ES, 
saj bo več tisoč zmesi izgubilo razvrstitev in označitev. To bo škodilo ustrezni zaščiti zlasti 
otrok in drugih ranljivih skupin.
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Predlog spremembe 153
Anne Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – odstavek 5 – točka 1a (novo)

5.1 a PBT ali vPvB1

5.1 a.1. Merila za razvrstitev snovi

5.1 a.1.1. Snov mora biti razvrščena kot PBT ali vPvB:

i) če jo proizvajalec ali uvoznik določi kot PBT ali vPvB na podlagi 
člena 14 Priloge I Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
1907/2006 z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi 
Evropske agencije za kemikalije1, ali 

ii) če je določena (ali obravnavana) kot PBT ali vPvB in vključena 
na referenčni seznam iz člena 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ali
iii) če je določena (ali obravnavana) kot PBT ali vPvB in vključena v 
Prilogo XIV Uredbe (ES) št. 1907/2006

5.1 a.2. Merila za razvrstitev zmesi

5.1 a.2. 1. Zmesi morajo biti razvrščene kot PBT ali vPvB na osnovi 
posameznih koncentracij snovi PBT ali vPvB v njih glede na tabelo 
5.3.

Tabela 5.3
Splošne omejitve koncentracije snovi (v zmesi),

razvrščenih kot PBT ali vPvB

Razvrstitev snovi Razvrstitev zmesi

PBT ali vPvB [C > 0.1%]

5.1 a.3. Obvestilo o nevarnosti

5.1 a.3.1. Elementi oznake se morajo uporabiti za snovi ali zmesi, ki 
izpolnjujejo merila za razvrstitev v ta razred nevarnosti glede na 
tabelo 5.4

Tabela 5.4

                                               
1 Predlaga se, da se podrobnosti o merilih in elementih oznake (izbira piktograma, izjave o nevarnosti in 
varnostne izjave) izdelajo skladno s tehničnim napredkom, na osnovi postopka komitologije iz člena 53 predloga 
uredbe.  Kljub temu pa bi bilo na primer primerno vzeti piktogram iz GHS o nevarnostih za okolje.
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Elementi oznake za PBT ali vPvB

Simbol/piktogram

Opozorilna beseda Nevarnost
Izjava o nevarnosti EUH0XX: [ima lahko 

dolgotrajne škodljive posledice 
za človeka in okolje]

Varnostne izjave [je treba še opredeliti]

¹ UL L 396, 30. 12. 2006, str. 1. Popravljena različica v UL L 136, 29. 5. 2007, str. 3.

Or. fr

Obrazložitev

Za doslednost nove evropske kemijske politike je nujno potrebno, da so vse zakonodaje 
skladne pri upoštevanju nevarnih snovi (SVHC-Substances of very high concern).
Zato bi obvezno označevanje omogočilo tudi:
(i) da bi bila strategija EU za zmanjšanje tveganja z PBT/vPvB bolj učinkovita,
(ii) da bi se zagotovila raven usklajenega in ustreznega obveščanja o stopnji nevarnosti teh 
snovi z visokim tveganjem ter
(iii) da bi se okrepila verodostojnost sistema razvrščanja in označevanja kemičnih 
proizvodov.

Predlog spremembe 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – odstavek 5.1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.1a. Snovi, ki so obstojne, se lahko 
kopičijo v organizmih in so strupene 
(PBT) ali zelo obstojne in se zelo lahko 
kopičijo v organizmih (vPvB)
5.1a.1. Merila za razvrstitev snovi
5.1a.1.1. Snov se razvrsti kot PBT ali 
vPvB, če:
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(i) jo proizvajalec ali uvoznik opredeli kot 
PBT ali vPvB v skladu s členom 14 
Uredbe (ES) št. 1907/2006, ali
(ii) je vključena na seznam kot PBT ali 
vPvB v skladu s členom 59(1) Uredbe
(ES) št. 1907/2006, ali
(iii) je vključena kot PBT ali vPvB v 
Prilogo XIV Uredbe (ES) št. 1907/2006.
5.1a.2. Merila za razvrstitev zmesi
5.1a.2.1. Zmesi se razvrstijo kot PBT ali 
vPvB na podlagi posamezne koncentracije 
ene snovi ali več snovi, ki jo (jih) vsebuje 
zmes in je (so) razvrščena(-e) kot PBT ali 
vPvB v skladu s tabelo 5.2a.

5.1a.3. Obvestilo o nevarnosti
5.1a.3.1. Elementi oznake se uporabljajo 
za snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merila 
za razvrstitev v ta razred nevarnosti, v 
skladu s tabelo 5.2b.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z REACH so PBT in vPvB snovi, ki zbujajo veliko skrb. Poleg tega imajo v sistemu 
dovoljenj REACH te snovi prednost. Zato je v to uredbo treba vključiti jasne zahteve za 
označevanje PBT in vPvB. Tako bi se zagotovilo enotno in ustrezno označevanje teh snovi, 
kar je predpogoj za ustrezne ukrepe proti tem kemikalijam v skladu z REACH.

Predlog spremembe 155
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – odstavek 5.1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.1a. Snovi, ki so obstojne, se lahko 
kopičijo v organizmih in so strupene 
(PBT) ali zelo obstojne in se zelo lahko 
kopičijo v organizmih (vPvB)
5.1a.1. Merila za razvrstitev snovi
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5.1a.1.1. Snov se razvrsti kot PBT ali 
vPvB, če:

(i) jo proizvajalec ali uvoznik opredeli kot 
PBT ali vPvB v skladu s členom 14 
Uredbe (ES) št. 1907/2006, ali
(ii) je vključena na seznam kot PBT ali 
vPvB v skladu s členom 59(1) Uredbe 
(ES) št. 1907/2006, ali
(iii) je vključena kot PBT ali vPvB v 
Prilogo XIV Uredbe (ES) št. 1907/2006.
5.1a.2. Merila za razvrstitev zmesi
5.1a.2.1. Zmesi se razvrstijo kot PBT ali 
vPvB na podlagi posamezne koncentracije 
ene snovi ali več snovi, ki jo (jih) vsebuje 
zmes in je (so) razvrščena(-e) kot PBT ali 
vPvB v skladu s tabelo 5.2a.

5.1a.3. Obvestilo o nevarnosti
5.1a.3.1. Elementi oznake se uporabljajo 
za snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merila 
za razvrstitev v ta razred nevarnosti, v 
skladu s tabelo 5.2b.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z REACH so PBT in vPvB snovi, ki zbujajo veliko skrb. Poleg tega imajo v sistemu 
dovoljenj REACH te snovi prednost. Zato je v to uredbo treba vključiti jasne zahteve za 
označevanje PBT in vPvB. Tako bi se zagotovilo enotno in ustrezno označevanje teh snovi, 
kar je predpogoj za ustrezne ukrepe proti tem kemikalijam v skladu z REACH.

Predlog spremembe 156
Jens Holm

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – odstavek 5.1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.1a. Snovi, ki so obstojne, se lahko 
kopičijo v organizmih in so strupene 
(PBT) ali zelo obstojne in se zelo lahko 
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kopičijo v organizmih (vPvB)
5.1a.1. Merila za razvrstitev snovi
5.1a.1.1. Snov se razvrsti kot PBT ali 
vPvB, če:
(i) jo proizvajalec ali uvoznik opredeli kot 
PBT ali vPvB v skladu s členom 14 in 
Prilogo I Uredbe (ES) št. 1907/2006, ali
(ii) se šteje za PBT ali vPvB in je 
vključena na seznam v skladu s členom 
59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ali 
(iii) se šteje za PBT ali vPvB in je 
vključena v Prilogo XIV Uredbe (ES) št. 
1907/2006.
Komisija najpozneje do ...* v skladu s 
postopkom iz člena 53 prilagodi navedbe v 
tem odstavku Uredbi (ES) št. 1907/2006, 
če je to potrebno. 
5.1a2. Merila za razvrstitev zmesi
5.1a.2.1. Zmesi se razvrstijo kot PBT ali 
vPvB na podlagi posamezne koncentracije 
ene snovi ali več snovi, ki jo (jih) vsebuje 
zmes in je (so) razvrščena(-e) kot PBT ali 
vPvB v skladu s tabelo 5.2a.
Komisija najpozneje do ...* v skladu s 
postopkom iz člena 53 prilagodi to 
prilogo, tako da vanjo vključi novo tabelo, 
v kateri so navedene splošne mejne 
koncentracije za snovi (v zmesi), 
razvrščene kot PBT ali vPvB. 
5.1a.3 Obvestilo o nevarnosti
5.1a.3.1 Elementi oznake se uporabljajo 
za snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merila 
za razvrstitev v ta razred nevarnosti, v 
skladu s tabelo 5.2b.
Komisija najpozneje do ...* v skladu s 
postopkom iz člena 53 prilagodi to 
prilogo, tako da vanjo vključi novo tabelo, 
v kateri so navedeni elementi oznake za 
snovi PBT ali vPvB. Elementi oznake 
vključujejo ustrezen piktogram, 
opozorilno besedo „nevarnost“, ustrezno 
izjavo o nevarnosti in eno ali več 
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ustreznih varnostnih izjav.
______

* Šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Za dosego visoke ravni varovanja zdravja in okolja je bistveno prepoznavanje in označevanje 
snovi in zmesi, ki naj bi imele najhujše učinke. PBT in vPvB se štejejo za snovi, ki zbujajo 
veliko skrb, vendar se ne obravnavajo kot take v sistemu razvrščanja in označevanja. V 
nasprotju s snovmi CMR tem snovem niso bili dodeljeni elementi oznake, ki bi ustrezali 
stopnji nevarnosti, ki naj bi jo imele. To neskladje je vir nezanesljivosti v novi politiki o 
kemikalijah EU in v sistemu razvrščanja in označevanja.

Predlog spremembe 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – odstavek 5.1a – tabela 5.2a (novo)

Tabela 5.2a
Splošne mejne koncentracije za snovi (v zmesi),

razvrščene kot PBT ali vPvB

Razvrstitev snovi Razvrstitev zmesi

PBT ali vPvB C > 0.1%

Or. en

Predlog spremembe 158
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – odstavek 5.1a – tabela 5.2a (novo)

Tabela 5.2a
Splošne mejne koncentracije za snovi (v zmesi),

razvrščene kot PBT ali vPvB

Razvrstitev snovi Razvrstitev zmesi

PBT ali vPvB C > 0.1%

Or. en
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Predlog spremembe 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – odstavek 5.1a – tabela 5.2b (novo)

Tabela 5.2b
Elementi oznake za PBT ali vPvB

Simbol/piktogram
*

Opozorilna beseda Nevarnost
Izjava o nevarnosti EUH0XX: Lahko ima dolgotrajne 

škodljive učinke na človeka in okolje
Varnostne izjave *

*Najpozneje do ... [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] je treba 
dodati simbol/piktogram za PBT/vPvB in varnostne izjave v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz člena 54(3).

Or. en

Predlog spremembe 160
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I – odstavek 5.1a – tabela 5.2b (novo)

Tabela 5.2b
Elementi oznake za PBT ali vPvB

Simbol/piktogram
*

Opozorilna beseda Nevarnost
Izjava o nevarnosti EUH0XX: Lahko ima dolgotrajne 

škodljive učinke na človeka in okolje
Varnostne izjave *
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*Najpozneje do ... [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] je treba 
dodati simbol/piktogram za PBT/vPvB in varnostne izjave v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz člena 54(3).

Or. en
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