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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La proposition, telle qu'amendée ci-après, constitue une étape importante d'un processus initié 
dans les années 1980-1990 par l'Organisation internationale du Travail repris, puis amplifié 
par la Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le Développement.

Les objectifs du système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits 
chimiques (acronyme anglais GHS) comprennent des critères harmonisés pour la 
classification des substances et des mélanges selon les dangers physiques, les dangers pour la 
santé ou l’environnement qu’ils présentent et des éléments harmonisés pour la communication 
de ces dangers, comprenant des dispositions en matière d'étiquetage et de fiches de données 
de sécurité.

Votre rapporteur ne peut que saluer cette initiative : une approche mondiale est tout-à-fait 
pertinente avec un objectif de protection accrue de la santé et de l'environnement et l'échange 
international des produits.

La proposition de la Commission harmonise les règles relatives à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Elle fait obligation aux 
entreprises de classer elles-mêmes leurs substances et mélanges et de notifier les 
classifications. Elle dresse une liste harmonisée de substances classées au niveau 
communautaire à l’annexe VI. Enfin, elle établit un inventaire des classifications et des 
étiquetages, constitué de l’ensemble des notifications et des classifications harmonisées 
susmentionnées.

La cohérence avec REACH est souhaitable tant au niveau des délais, qu'une approche par 
tonnage ou concernant les annexes notamment l'annexe VI.

Selon la proposition de la Commission, la partie 3 de l’annexe VI est contraignante. Cette 
partie ne doit contenir que les classifications qui, conformément à REACH et à l’article 38 du 
projet de règlement, demeureront harmonisées au niveau communautaire, à savoir : propriétés 
cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR) et de sensibilisation 
respiratoire ainsi que des cas particuliers dûment justifiés (article 38-2).
Il est proposé de créer une partie 4 de l’annexe VI contenant les classifications et étiquetages 
des substances dangereuses pour lesquelles une harmonisation communautaire a déjà été 
effectuée par la directive 67/548/CEE pour les autres catégories de danger que celles définies 
à l’article 38-1 ; ces classifications et étiquetages étant transférés en tenant compte des critères 
de classification et d’étiquetage, conformément à l’annexe I.
La proposition de la Commission d’introduire ces classifications dans la partie 3 de l’annexe 
VI, au même titre que celles qui continueront à être harmonisées en application de l’article 38, 
conformément aux procédures fixées aux articles 39 et 40, présente plusieurs inconvénients :

- la « traduction » des classifications « annexe I de la directive 67/548/CEE » en 
classifications « GHS ». a été faite sans concertation ;

- en raison de la non correspondance exacte entre les critères actuels et ceux du GHS, pour de 
nombreuses substances, il est prévu de pouvoir déroger à la classification fixée par l’annexe 
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VI, partie 3 ;

- la disposition de l’article 4.6 demandant de « compléter » les classifications figurant à 
l’annexe VI, partie 3, ne peut s’appliquer qu’à des classifications « partielles », telles que 
prévues à l’article 38 ;

- comme il n’est pas prévu de réviser et mettre à jour ces classifications, elles deviendront 
progressivement obsolètes. Si elles sont contraignantes, il ne sera pas possible de tenir compte 
des nouvelles données ; en particulier celles générées en application du règlement REACH.

Cette partie 4 de l’annexe VI doit donc être considérée comme un outil de référence non 
contraignant qui sera largement utilisé par l’industrie et les autorités.
Ainsi, le travail réalisé depuis des décennies par les experts de la Commission, des Etats 
membres et de l’industrie pour constituer l’annexe I de la directive 67/548/CEE ne sera pas 
« perdu » et les critères GHS pourront également être pleinement appliqués.
Les fournisseurs qui appliqueraient une classification et un étiquetage différents de ceux fixés 
à l’annexe VI, partie 4 devront, en application de l’article 49, être en mesure de prouver aux 
autorités compétentes qu’ils ont bien appliqué les critères énoncés dans les parties 2 à 5 
de l’annexe I.
Une annexe VI non contraignante, sauf pour sa partie 3, présenterait aussi le double avantage 
d’éviter les confusions, contradictions, ambiguïtés… avec l’inventaire des classifications et 
des étiquetages, objet du chapitre 2 de ce même titre V, et de ne pas entraver les échanges 
internationaux.

En ce qui concerne les informations disposées sur le produit fini, étant donné que la 
Commission a fait le choix d'inclure le segment postproduction, la démarche qui doit 
prévaloir est qualité et pertinence de l'information et non quantité d'information.

Enfin, s'agissant d'un système mondial, il importe que le futur règlement n'apporte pas pour 
les entreprises européennes des contraintes auxquelles ne seraient pas soumises leurs 
concurrentes internationales.

AMENDAMENTE

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

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 21

De�i clasificarea substan�elor sau a (21) Clasificarea substan�elor sau a 
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amestecurilor se poate efectua pe baza 
informa�iilor disponibile, este de preferat ca 
informa�iile disponibile care trebuie
utilizate în sensul prezentului regulament să 
fie în conformitate cu dispozi�iile relevante 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu 
dispozi�iile privind transportul sau cu 
principiile sau procedurile interna�ionale 
privind validarea informa�iilor, astfel încât 
să se garanteze calitatea �i comparabilitatea 
rezultatelor �i consecven�a cu alte cerin�e 
la nivel interna�ional sau comunitar. 
Acela�i lucru trebuie să se aplice în cazul în 
care furnizorul alege să producă noi 
informa�ii.

amestecurilor se poate efectua pe baza 
informa�iilor disponibile şi este de preferat 
ca acestea să fie utilizate în sensul 
prezentului regulament, ele trebuind să fie 
în conformitate cu dispozi�iile relevante din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu 
dispozi�iile privind transportul sau cu 
principiile sau procedurile interna�ionale 
privind validarea informa�iilor, astfel încât 
să se garanteze calitatea �i comparabilitatea 
rezultatelor �i consecven�a cu alte cerin�e 
la nivel interna�ional sau comunitar. 
Acela�i lucru trebuie să se aplice în cazul în 
care furnizorul alege să producă noi 
informa�ii.

Justificare

Il doit être clair que toutes les informations disponibles pertinentes puissent être prises en 
considération dans la classification d’une substance ou d’un mélange.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 25

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

(25) Testele menite să determine pericolele 
fizice ale unei substanţe sau ale unui 
amestec sunt întotdeauna necesare, cu 
excep�ia cazului în care date fiabile şi 
adecvate sunt deja disponibile sau dacă este 
prevăzută o derogare în partea 2.

Amendamentul 3
ARTICOLUL 9 ALINEATUL (4) AL DOILEA PARAGRAF

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

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

Afin de privilégier la concordance avec la formulation du UN - GHS sur le jugement 
d’experts (1.3.2.4.8 du Livre mauve): «L'approche relative à la classification des mélanges 
comprend le recours au jugement d'experts dans un nombre de domaines, afin de s’assurer 
que l'information existante est utilisable pour le plus grand nombre de mélanges possible 
pour protéger la santé humaine et l'environnement.»

Amendamentul 4
ARTICOLUL 11 ALINEATUL (3)

(3) Valoarea limită men�ionată la 
alineatele (1) �i (2) trebui să fie cea mai 
mică dintre următoarele valori:

(3) Valoarea limită men�ionată la 
alineatele (1) �i (2) va trebui să fie cea mai 
mică dintre următoarele valori:

(a) valorile limită generice specificate în 
tabelul 1.1 din partea 1 din anexa I;

(a) limitele de concentraţie specifice 
stabilite în anexa VI partea 3, sau

(b) orice limite de concentra�ie specifice
stabilite în partea 3 din anexa VI sau în 
inventarul de clasificare �i etichetare 
men�ionat la articolul 43;

(b) limitele de concentraţie stabilite în 
inventarul de clasificare şi etichetare 
menţionat la articolul 43 în cazul în care s-a 
încheiat un acord între autorii notificării, 
sau
(ba) valorile limită generice specificate în 
anexa I prima parte tabelul 1.1, în cazul în 
care nu există limitele de concentra�ie 
specifice men�ionate la literele (a) şi (b);

(c) orice concentra�ii incluse în sec�iunile 
relevante din partea 2 din anexa I sau orice 
limite de concentra�ie generice pentru 
clasificare în sec�iunile relevante din 
păr�ile 3-5 din anexa I, în cazul în care nu 
există limitele de concentra�ie specifice 
men�ionate la litera (b).

(c) orice concentra�ii incluse în sec�iunile 
relevante din anexa I partea 2 sau orice 
limite de concentra�ie generice pentru 
clasificare în sec�iunile relevante din 
anexa I păr�ile 3-5 în cazul în care nu 
există limitele de concentra�ie specifice 
men�ionate la literele (a), (b) sau (ba).

Justificare

Le texte, tel que rédigé actuellement, déboucherait automatiquement sur les valeurs seuils les 
plus faibles, sans souci de justification. Il y a eu, par le passé, une justification pour établir 
des limites de concentration spécifiques des substances supérieures aux limites génériques.

Amendamentul 5
ARTICOLUL 12 LITERA (c)

(c) dacă există informa�ii adecvate �i 
fiabile care demonstrează posibila apari�ia a 

(c) dacă există informa�ii adecvate �i 
fiabile care demonstrează posibila apari�ia a 
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unor efecte sinergice sau antagonice în 
rândul substan�elor dintr-un amestec 
pentru care evaluarea a fost decisă pe baza 
informa�iilor privind substan�ele din 
amestec.

unor efecte sinergice sau antagonice între 
substan�ele dintr-un amestec.

Amendamentul 6
ARTICOLUL 37 ALINEATUL (2)

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

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

În cazul în care astfel de recipiente 
îndeplinesc cerin�ele de la sec�iunea 3.1.1 
din anexa II, ele au un sistem de închidere 
de siguran�ă pentru copii în conformitate cu 
sec�iunile 3.1.2, 3.1.3 �i 3.1.4.2 din 
anexa II.

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

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

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

Cet amendement évite un chevauchement avec des dispositions prévues dans d’autres 
directives ou règlements de l’UE.

Amendamentul 7
ARTICOLUL 40 TITLU

Con�inutul de avize �i decizii pentru 
clasificarea �i etichetarea armonizate din 
anexa VI; accesibilitatea informa�iilor

Con�inutul de avize �i decizii pentru 
clasificarea �i etichetarea armonizate din 
anexa VI partea 3; accesibilitatea 
informa�iilor

Justificare

La proposition de la Commission rend la partie 3 de l’annexe VI contraignante. Il est proposé 
de créer une partie 4 contenant les classifications et étiquetages des substances dangereuses 
pour lesquelles une harmonisation communautaire a déjà été effectuée par la directive 
67/548/CEE pour les autres catégories de danger que celles définies à l’art.38. Cette partie 4 
de l’annexe VI sera considérée comme un outil de référence non contraignant qui sera utilisé 
par les autorités et les industriels.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 40A (nou)

Articolul 40a
Clasificarea şi etichetarea substanţelor 

periculoase în conformitate cu Directiva 
67/548/CEE pentru alte categorii de pericol 

decât cele definite la articolul 38-1
Clasificarea şi etichetarea prevăzute în 
anexa IV partea 4 pot fi aplicate de către 
furnizori.
În cazul în care decide să nu utilizeze 
această clasificare şi etichetare, furnizorul 
trebuie să î�i reevalueze substan�a pe 
baza criteriilor menţionate în anexa I 
păr�ile 2-5.

Justificare

La proposition de la Commission rend la partie 3 de l’annexe VI contraignante. Il est proposé 
de créer une partie 4 contenant les classifications et étiquetages des substances dangereuses 
pour lesquelles une harmonisation communautaire a déjà été effectuée par la directive 
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67/548/CEE pour les autres catégories de danger que celles définies à l’art.38. Cette partie 4 
de l’annexe VI sera considérée comme un outil de référence non contraignant qui sera utilisé 
par les autorités et les industriels.

Amendamentul 9
ARTICOLUL 41 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

(1) Orice fabricant sau importator, sau grup 
de fabrican�i sau importatori, denumi�i în 
continuare „notificatorii”, care introduce pe 
pia�ă o substan�ă supusă înregistrării în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr 1907/2006 ori o substan�ă clasificată 
drept periculoasă ca atare sau într-un 
amestec peste limitele de concentra�ie 
specificate în Directiva 1999/45/CE sau în 
prezentul regulament, dacă e cazul, ceea ce 
duce la clasificarea amestecului ca periculos, 
notifică Agen�iei următoarele informa�ii 
pentru a fi incluse în inventarul men�ionat 
la articolul 43:

(1) Orice fabricant sau importator, sau grup 
de fabrican�i sau importatori, denumi�i în 
continuare „notificatorii”, care introduce pe 
pia�ă o substan�ă clasificată drept 
periculoasă supusă înregistrării în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 ori, în cantitate mai mare de 
o tonă pe an, o substan�ă clasificată drept 
periculoasă ca atare sau într-un amestec 
peste limitele de concentra�ie specificate în 
Directiva 1999/45/CE sau în prezentul 
regulament, dacă e cazul, ceea ce duce la 
clasificarea amestecului ca periculos, 
notifică Agen�iei următoarele informa�ii 
pentru a fi incluse în inventarul men�ionat 
la articolul 43:

Justificare

L’obligation de notification à l’Agence pour cet inventaire de classifications, dès le 01/12/10, 
ne doit pas concerner l’ensemble des substances soumises à enregistrement mises sur le 
marché mais que celles classées dangereuses ; y compris dans le cadre de REACH. Dans les 
2 derniers cas cités (substance classée comme dangereuse en soi ou dans un mélange…), un 
seuil (1 t/an) doit être prévu. Une absence de seuil entrainerait insécurité juridique et 
impacterait négativement les activités de R&D.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 45

(1) Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme responsabile de 
primirea informa�iilor comunicate de către 
furnizori, inclusiv compozi�iile chimice ale 
amestecurilor introduse pe pia�ă �i 
clasificate sau considerate drept periculoase 
pe baza efectelor lor asupra sănătă�ii sau pe 
baza efectelor lor fizice.

(1) Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme responsabile de 
primirea informa�iilor comunicate de către 
furnizori cu privire la amestecurile
introduse pe pia�ă �i clasificate sau 
considerate drept periculoase pe baza 
efectelor lor asupra sănătă�ii sau pe baza 
efectelor lor fizice.
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(1a) Informaţiile menţionate la alineatul 
(1) sunt prezentate în formatul prevăzut în 
anexa VIIa1 şi sunt suficiente pentru a 
răspunde nevoilor medicale în vederea 
stabilirii măsurilor preventive şi curative, în 
special în caz de urgenţă.

(2) Organismele desemnate oferă toate 
garan�iile cerute pentru păstrarea 
confiden�ialită�ii informa�iilor primite. 
Asemenea informa�ii pot fi folosite doar 
pentru a îndeplini cerin�e medicale prin 
formularea unor măsuri preventive �i 
curative, în special în caz de urgen�ă.
Informa�iile nu sunt folosite în alte 
scopuri.

(2) Organismele desemnate oferă toate 
garan�iile cerute pentru păstrarea 
confiden�ialită�ii informa�iilor primite. 
Asemenea informaţii pot fi folosite doar 
pentru a răspunde nevoilor medicale 
menţionate la alineatul (2) şi nu sunt 
folosite în alte scopuri.

(3) Organismele desemnate au la dispozi�ie 
toate informa�iile cerute de la furnizorii 
responsabili de comercializare pentru a 
îndeplini sarcinile care le-au fost conferite.

(3) Organismele desemnate au la dispozi�ie 
toate informa�iile cerute de la furnizorii 
responsabili de comercializare pentru a 
îndeplini sarcinile care le-au fost conferite.
(3a) În fiecare an, statele membre introduc 
în baza de date europeană privind 
accidentele, creată în cadrul programului 
EHLASS (Sistemul european de 
supraveghere a accidentelor casnice şi din 
timpul liber), date detaliate privind 
numărul accidentelor şi amestecurile 
implicate, pentru care organismele 
desemnate au primit cereri de informaţii 
medicale referitoare la tratament şi la 
măsurile curative.
1 Dispoziţiile privind informaţiile, ce fac parte din 
ansamblul dispoziţiilor EACCPT, alcătuiesc baza 
anexei VIIa.

Justificare

Chaque Etat ayant des arrangements différents concernant les demandes d’informations et 
formats prescrits, une procédure communautaire favorisera transparence et aspects pratiques 
de la mise en œuvre.
L’Association européenne des Centres Antipoison et de Toxicovigilance a publié des 
prescriptions en matière d’informations qui formeraient la base d'une nouvelle annexe 7 bis.
La base de données sur les accidents établie par la DG SANCO offrirait un véhicule pour le 
compte-rendu des données recueillies par les organismes désignés concernant les mélanges et 
les accidents dans lesquels ils interviennent.
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Amendamentul 11
ARTICOLUL 52 ALINEATUL (1)

(1) În cazul în care un stat membru are 
motive întemeiate pentru a crede că o 
substan�ă sau un amestec, de�i
îndepline�te cerin�ele prezentului 
regulament, constituie un risc pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu din cauza 
clasificării, etichetării sau ambalării, poate 
lua măsuri provizorii adecvate. Statul 
membru informează imediat Comisia, 
Agen�ia �i celelalte state membre, 
justificându-�i decizia.

(1) În cazul în care un stat membru are 
motive întemeiate pentru a crede că, o 
substan�ă sau un amestec, fie că 
îndepline�te, fie că nu îndeplineşte, în 
cazul unui litigiu cu furnizorul, cerin�ele 
prezentului regulament, constituie un risc 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu din 
cauza clasificării, etichetării sau ambalării, 
poate lua măsuri provizorii adecvate. Statul 
membru informează imediat Comisia, 
Agen�ia �i celelalte state membre, 
justificându-�i decizia.

Justificare

Il convient de prévoir l’éventualité de litiges concernant l’interprétation des prescriptions du 
règlement, susceptibles de surgir entre le fournisseur et un Etat Membre, et la nécessité d’une 
procédure pour assurer une classification harmonisée si un litige surgit.
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