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от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за 
изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) № 1907/2006
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2007)0355),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0197/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
(A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 8

(8) Поради това е от съществено 
значение да се хармонизират 
разпоредбите за класифициране и 
етикетиране на веществата и смесите в 
Общността, като се отчитат критериите 
за класифициране и правилата за 
етикетиране на GHS, но и като се стъпи 
върху 40-те години опит, натрупан при 

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

натрупан при прилагането на сега 
съществуващото законодателство на 
Общността в сферата на химикалите и 
се запази нивото на защита, постигнато 
чрез системата за хармонизиране на 
класифицирането и етикетирането, чрез 
класовете на опасност, валидни за 
Общността, които още не са част от 
GHS, както и чрез сега действащите 
правила за етикетиране и опаковане.

Обосновка

Предложеното изменение е с оглед гарантиране на съгласуваност с целите на 
настоящия регламент.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 13

(13) Термините, използвани в 
настоящия регламент, следва да се 
използват последователно с тези, 
заложени в Регламент (ЕО) № 1907/2006 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химични вещества 
и препарати (REACH), за създаване на 
Европейска Агенция по химикали, за 
изменение на Директива 1999/45/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на 
Комисията, както и Директива 
76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 
91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 
2000/21/ЕО на Комисията и с 
дефинициите, изработени на ниво ООН 
в GHS, за да се гарантира максимална 
съгласуваност при прилагането на 
законодателството за химичните 
вещества в рамките на Общността в 
контекста на световната търговия. 
Класовете на опасност, установени в 
GHS, следва да бъдат изложени в 
настоящия регламент поради същата 

(13) Термините и определенията, 
използвани в настоящия регламент, 
следва да се използват последователно с 
тези, заложени в Регламент (ЕО) № 
1907/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2006 г. 
относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химични вещества и препарати 
(REACH), за създаване на Европейска 
Агенция по химикали, за изменение на 
Директива 1999/45/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 1488/94 на 
Комисията, както и Директива 
76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 
91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 
2000/21/ЕО на Комисията и с 
дефинициите, изработени на ниво ООН 
в GHS, за да се гарантира максимална 
съгласуваност при прилагането на 
законодателството за химичните 
вещества в рамките на Общността в 
контекста на световната търговия. 
Класовете на опасност, установени в 
GHS, следва да бъдат изложени в 
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причина. настоящия регламент поради същата 
причина.

Обосновка

За да се избегне объркване, термините и определенията трябва да се съгласуват със 
съответното европейско законодателство.

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 25

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

(25) Нова информация и изпитвания за 
определяне на физичните опасности 
следва винаги да бъдат необходими, 
освен ако подходящите и надеждни 
данни вече са налични или ако е 
предвидена дерогация в част 2.

Обосновка

Важно е да се обърне внимание на надеждността и естеството на използваните 
данни. Изпитванията за определяне на физически и химически опасности не трябва да 
се извършват върху животни.

Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 26 

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

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

върху животни трябва да бъдат 
съпоставени с резултатите от данните за 
хората и следва да се използва 
експертна оценка, за да се осигури най-
добрата защита за човешкото здраве, 
когато се прави преценка на данните от 
животни и от хора.

Обосновка

С оглед защита на човешкото здраве може да е необходимо извършване на опити 
върху хора и примати. При все това, такива опити трябва да се извършват 
единствено в случай, че не са налице други алтернативи. 

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 31

(31) Поради съображения за 
пропорционалност и приложимост, 
следва да се определят общи гранични 
стойности за примесите, добавките и 
отделните компоненти на веществата и 
за веществата в смесите, като се посочи 
кога данните за тях следва да се вземат 
под внимание при определянето на 
класифицирането за опасности на 
вещества и смеси.

(31) Поради съображения за 
пропорционалност и приложимост, 
следва да се определят общи гранични 
стойности за идентифицираните 
примеси, добавките и отделните 
компоненти на веществата и за 
веществата в смесите, като се посочи 
кога данните за тях следва да се вземат 
под внимание при определянето на 
класифицирането за опасности на 
вещества и смеси.

Обосновка

Настоящото приложение VI към Директивата за опасни вещества (раздел 1.7.2.1 ) 
изисква класифициране на вещества, при които се идентифицират примеси, добавки 
или отделни компоненти в количества, равни или по-големи от посочените пределни 
стойности в съответствие с изискванията на Директивата за опасни препарати.

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 35

(35) Двата компонента, използвани за 
съобщаване на опасностите от вещества 
и смеси са етикетите и 
информационните листове за 
безопасност, предвидени в Регламент 
(ЕО) № 1907/2006. Етикетът е 

(35) Двата важни компонента, 
използвани за съобщаване на 
опасностите от вещества и смеси са 
етикетите и информационните листове 
за безопасност, предвидени в Регламент 
(ЕО) № 1907/2006. От тях само
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единственият инструмент за 
подаване на информация към 
потребителите, но той може да служи и 
за привличане на вниманието на 
работниците към по-подробната 
информация за веществата или смесите, 
предоставена в информационните 
листове за безопасност. Тъй като 
разпоредбите относно 
информационните листове за 
безопасност са включени в Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, който ги използва 
като основен инструмент за 
разпространяване на информация в 
рамките на веригата от доставки на 
вещества, целесъобразно е в настоящия 
регламент да не се дублират същите 
разпоредби.

етикетът е леснодостъпен за подаване 
на информация към потребителите и 
поради това той трябва да е 
достатъчно подробен и да 
съответства на употребата на 
продукта. Следователно е от 
съществено значение, както е 
предвидено в Регламент (ЕО) №
1907/2006, Агенцията, в консултация с 
компетентните органи и 
заинтересованите страни и като 
взема предвид, доколкото е
целесъобразно, съответните най-
добри практики, да предоставя 
насоки за подаването на информация 
към масовия потребител относно 
рисковете и безопасната употреба на 
химически вещества и смеси. 
Етикетът може да служи и за 
привличане на вниманието на 
работниците към по-подробната 
информация за веществата или смесите, 
предоставена в информационните 
листове за безопасност. Тъй като 
разпоредбите относно 
информационните листове за 
безопасност са включени в Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, който ги използва 
като основен инструмент за 
разпространяване на информация в 
рамките на веригата от доставки на 
вещества, целесъобразно е в настоящия 
регламент да не се дублират същите 
разпоредби.

Обосновка

Една подходяща и последователна система за подаване на информация ще предоставя 
на потребителите необходимата информация и съвети, за да им даде възможност да 
управляват риска за себе си по безопасен и ефективен начин, когато използват 
вещество, препарат или продукт, съдържащ химикали. Също така съвместима с 
GHS, където се изисква етикетът за потребителите да е „достатъчно подробен и да 
съответства на употребата на продукта".

Изменение 7
СЪОБРАЖЕНИЕ 35A (ново)
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(35a) За да се гарантира предоставяне 
на правилна и пълна информация на 
потребителите относно 
опасностите и безопасната употреба 
на химически вещества и смеси, 
следва да се насърчава използването и 
разпространението на интернет 
страници и безплатни телефонни 
номера, по-специално във връзка с 
предоставяне на информация относно 
специфични видове опаковки.

Обосновка

При изписване на големи количества информация на опаковка, която е твърде малка 
или неподходяща по друг начин за изписване на подобна информация, няма гаранция, че 
потребителят ще я усвои. Адресът на интернет страница или безплатен телефонен 
номер, които ясно се виждат дори на малки опаковки, могат да предоставят полезен 
алтернативен канал, чрез който потребителите биха могли да получат уместна 
информация.

Изменение 8
СЪОБРАЖЕНИЕ 41

(41) Правилата за етикетиране в 
настоящия регламент следва да не 
засегнат Директива 91/414/ЕИО на 
Съвета относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита и
Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
пускането на пазара на биоциди.

(41) Правилата за етикетиране в 
настоящия регламент следва да не 
засегнат Директива 91/414/ЕИО на 
Съвета относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита,
Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
пускането на пазара на биоциди и
Регламент (ЕО) № 648/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 г. относно 
детергентите1.
_______
1 ОВ L 104, 08.04.2004 г., стр. 1. Регламент, 
изменен с Регламент (ЕО) № 907/2006 на 
Комисията (ОВ L 168, 21.06.2006 г., стр. 5).

Обосновка
Регламентът относно детергентите съдържа специфични разпоредби за 
етикетиране на детергенти, които трябва да бъдат спазени.



PR\700983BG.doc 11/31 PE398.679v01-00

BG

Изменение 9
СЪОБРАЖЕНИЕ 46 

(26) За да се подсигури 
функционирането на вътрешния пазар за 
вещества и смеси, като в същото време 
се гарантира високо ниво на защита на 
човешкото здраве и на околната среда, 
следва да се утвърдят правила за списък 
на класифицирането и етикетирането. 
Поради това Агенцията трябва да бъде 
уведомявана за класифицирането и 
етикетирането на всяко вещество, 
пускано на пазара, за да бъде включено 
в списъка.

(26) За да се подсигури 
функционирането на вътрешния пазар за 
вещества и смеси, като в същото време 
се гарантира високо ниво на защита на 
човешкото здраве и на околната среда, 
следва да се утвърдят правила за списък 
на класифицирането и етикетирането. 
Поради това Агенцията трябва да бъде 
уведомявана за класифицирането и 
етикетирането на всяко вещество, 
пускано на пазара – за вещества, 
подлежащи на регистрация в 
количество, надвишаващо 1 тон 
годишно, в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 – за да бъде включено 
в списъка.

Обосновка

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

Изменение 10
СЪОБРАЖЕНИЕ 55

(55) За да се гарантира прозрачност, 
безпристрастност и последователност в 
нивото на дейностите по прилагане на 
законодателството от страна на 
държавите-членки, е необходимо те да 
установят подходяща рамка с оглед на 
налагането на ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции в 
случаи на неспазване на настоящия 
регламент, тъй като то може да причини 
вреда на човешкото здраве и на 
околната среда.

(55) За да се гарантира прозрачност, 
безпристрастност и последователност в 
нивото на дейностите по прилагане на 
законодателството от страна на 
държавите-членки, е необходимо те да 
установят подходяща рамка с оглед на 
налагането на ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции в 
случаи на неспазване на настоящия 
регламент, тъй като то може да причини 
вреда на човешкото здраве и на 
околната среда. Държавите-членки 
следва също така да създадат
ефективна система за надзор и 
контрол.
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Обосновка

За да бъде ефективна създадената по настоящия регламент система е необходимо да 
бъде предвидена също така и ефикасна система за надзор и контрол. 

Изменение 11
СЪОБРАЖЕНИЕ 64

(64) По-специално, на Комисията 
трябва да бъдат предоставени 
правомощия да адаптира настоящия 
регламент към техническия прогрес, в 
това число включването на изменения в 
GHS, приети на ниво ООН. При 
адаптирането към техническия прогрес 
трябва да се има предвид шестмесечния 
работен ритъм на ООН. В допълнение 
на Комисията следва да се определят 
пълномощия за целите на вземането на 
решения по хармонизираното 
класифициране и етикетиране на 
конкретни вещества. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и с 
предназначение да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, те следва да бъдат приети в 
съответствие с регулаторната процедура 
с упражняване на контрол, предвидена в 
член 5a на Решение 1999/468/ЕО.

(64) По-специално, Комисията трябва 
да бъде упълномощена да адаптира 
настоящия регламент към техническия и 
научен прогрес, в това число 
включването на изменения в GHS, 
приети на ниво ООН. При адаптирането 
към техническия и научен прогрес 
трябва да се има предвид шестмесечния 
работен ритъм на ООН. 
Разработването и утвърждаването 
на нови методи за изпитване също 
следва да бъде отразено в настоящия 
регламент. В допълнение на Комисията
следва да се определят пълномощия за 
целите на вземането на решения по 
хармонизираното класифициране и 
етикетиране на конкретни вещества. 
Тъй като тези мерки са от общ характер 
и с предназначение да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, те трябва да бъдат приети в 
съответствие с регулаторната процедура 
с упражняване на контрол, предвидена в 
член 5a на Решение 1999/468/ЕО.

Обосновка

В сферата на химическите вещества се наблюдава бърз научен и технически прогрес. 
Необходимо е регламентът да се адаптира към научните разработки, включително 
тези, които касаят методи за изпитване.

Изменение 12
ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1, БУКВА (A)

a) хармонизиране на класифицирането 
на веществата и смесите и на правилата 
относно етикетирането и опаковането на 

a) хармонизиране на критериите за 
класифицирането на веществата и 
смесите и на правилата относно 
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опасни вещества и смеси; етикетирането и опаковането на опасни 
вещества и смеси;

Обосновка

Предложеното изменение е с оглед гарантиране на съответствие с целите на 
настоящия регламент.

Изменение 13
ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2, БУКВА (Г)

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

(г) вещества и смеси за научни или 
свързани с процеси изследвания и 
развойна дейност, които не се пускат на 
пазара или се пускат на пазара при 
годишно количество под 1 тон на 
доставчик.

Обосновка

Научните изследвания и развойна дейност могат да идентифицират по-безопасни и не 
толкова замърсяващи алтернативни решения. Поради това, в съответствие с 
разпоредбите на REACH, вещества и смеси за научни изследвания и развойна дейност 
в количества под даден праг следва да не се обхващат от регламента.

Изменение 14
ЧЛЕН 2, ТОЧКА 4 A (нова)

(4a) препарат означава смес или 
разтвор, съставен от две или повече 
вещества; смес и препарат са 
синоними.

Обосновка

С цел обхващане на всички аспекти се включва определение на смеси, въз основа на 
това за препаратите, което вече е изложено в разпоредбите на REACH. Терминът 
смес е синонимен на термина препарат.
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Изменение 15
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2, ВЪВЕДЕНИЕ

2. Вещество или смес, за което са 
изпълнени критериите по отношение на 
който и да е от следните класове на 
опасност или категории на опасност, 
установени в приложение I, е опасно:

2. Вещество или смес, за което са 
изпълнени критериите по отношение на 
който и да е от следните класове на 
опасност или категории на опасност, 
установени в приложение I, е опасно по 
смисъла на Регламент (ЕО) №
1907/2006 и за целите на 
законодателните актове, свързани с 
него:

Обосновка

С оглед разпоредбата да се съгласува с разпоредбите на регламента REACH (ЕО № 
1907/2006), така че да се избегне объркване относно значението на опасност и 
заплаха.

Изменение 16
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3

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

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

Обосновка

Предвид международния обхват на регламента, ролята на Комисията в тази връзка е 
да интегрира.

Изменение 17
ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1, БУКВА (Б)

(б) епидемиологични данни и наличен 
опит относно въздействието върху 

(б) надеждни епидемиологични данни и
научно обоснован опит относно 
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хората; въздействието на вещества върху 
хората (например данни от трудовата 
медицина, данни от бази данни 
относно злополуки и от бъдещи 
изследвания);

Обосновка

Важно е да се обърне внимание на надеждността и естеството на данните, които 
ще бъдат използвани, и наличността на данни от международно признати програми 
или източници.

Изменение 18
ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1, БУКВА (В A) (нова)

(вa) всякаква друга информация, 
предоставена по международни 
програми за химически вещества.

Обосновка

Важно е да се обърне внимание на надеждността и естеството на данните, които 
ще бъдат използвани, и наличността на данни от международно признати програми 
или източници.

Изменение 19
ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 1

1. Доставчикът на дадена смес 
идентифицира приложимата налична 
информация, за да определи дали сместа 
предполага физическа опасност, 
опасност за здравето или опасност за 
околната среда, посочена в приложение 
I, и идентифицира по-специално 
следното:

1. Доставчикът на дадена смес 
идентифицира приложимата налична 
информация, за да определи дали сместа 
предполага физическа опасност, 
опасност за здравето или опасност за 
околната среда, посочена в приложение 
I, и идентифицира по-специално 
следното:

(a) данни, генерирани в съответствие с 
някой от методите, посочени в член 8, 
параграф 3 по отношение на самата смес 
или веществата, които се съдържат в 
нея;

(a) данни, генерирани в съответствие с 
някой от методите, посочени в член 8, 
параграф 3 по отношение на самата смес 
или веществата, които се съдържат в 
нея;

(б) епидемиологични данни и наличен 
опит относно въздействието върху 
хората по отношение на самата смес или 

(б) надеждни епидемиологични данни и 
научно обоснован опит относно 
въздействието върху хората по 
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веществата, които се съдържат в нея; отношение на самата смес или 
веществата, които се съдържат в нея
(например данни от трудовата 
медицина, данни от бази данни 
относно злополуки и от бъдещи 
изследвания);

(в) всякаква друга информация, 
генерирана в съответствие с раздел 1 на 
приложение XI към Регламент (ЕО) № 
1907/2006 по отношение на самата смес 
или веществата, които се съдържат в 
нея.

(в) всякаква друга информация, 
генерирана в съответствие с раздел 1 на 
приложение XI към Регламент (ЕО) № 
1907/2006 по отношение на самата смес 
или веществата, които се съдържат в 
нея.

(вa) всякаква друга информация, 
предоставена по международни 
програми за химически вещества 
относно самата смес или 
веществата, които се съдържат в 
нея;
(вб) информация относно състава и 
класифицирането на 
съществуващите смеси в рамките на 
група от смеси, свързани по подобен 
начин.

Информацията трябва да се отнася до 
формата или физичното състояние, в 
което се използва сместа или в разумна 
степен може да се очаква да бъде 
използвана, след пускането � на пазара.

Информацията трябва да се отнася, 
когато е уместно, до формата или 
физичното състояние, в което се 
използва сместа или в разумна степен 
може да се очаква да бъде използвана, 
след пускането � на пазара.

Обосновка

Важно е да се обърне внимание на надеждността и естеството на данните, които 
ще бъдат използвани, и наличността на данни от международно признати програми 
или източници.

Изменение 20
ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

2. С изключение на случаите по 
параграфи 3 и 4, когато информацията, 
посочена в параграф 1, буква а) е 
налична по отношение на самата смес, и 
доставчикът се е уверил, че 
информацията е адекватна и надеждна, 

2. С изключение на случаите по 
параграфи 3 и 4, когато информацията, 
посочена в параграф 1 е налична по 
отношение на самата смес, и 
доставчикът се е уверил, че 
информацията е адекватна и надеждна, 
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той използва тази информация за целите 
на оценката съгласно глава 2.

той използва тази информация за целите 
на оценката съгласно глава 2.

Обосновка

Позоваването трябва да касае параграф 1 като цяло, така че да включва цялата 
налична в тази връзка информация.

Изменение 21
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 1

1. Когато се провеждат нови изпитвания 
за целите на настоящия регламент, 
опитите върху животни по смисъла на 
Директива 86/609/ЕИО се извършват 
единствено в случай, че не са налице 
други алтернативи.

1. Когато се провеждат нови изпитвания 
за целите на настоящия регламент, 
опитите върху животни по смисъла на 
Директива 86/609/ЕИО се извършват 
единствено в случай, че не са налице 
други алтернативи, които осигуряват 
същото равнище на надеждност и 
качество на данните.

Методите за изпитване редовно се 
преразглеждат и подобряват с оглед 
намаляване на изпитванията върху 
гръбначни животни и броя на 
засегнатите животни. 

Обосновка

Тук е необходимо да се подчертае ангажимента за намаляване на изпитванията върху 
животни.

Изменение 22
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2

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

2. Опити върху хора и примати, 
различни от човека се предприемат за 
целите на настоящия регламент, само 
когато не са налице други 
алтернативи. Те не се извършват с 
цел отричане на други данни.

Обосновка

Опитите върху хора и примати, различни от хора, следва да се ограничат до случаи, в 
които необходимата за защита на човешкото здраве информация не може да получи 
по никакъв друг надежден начин.
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Изменение 23
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 3, БУКВА (В)

(в) по отношение на опасностите за 
здравето и за околната среда, посочени в 
части 3 и 4 на приложение I, 
международно признати научни 
принципи или методи, валидирани в 
съответствие с международни 
процедури.

(в) по отношение на опасностите за 
здравето и за околната среда, посочени в 
части 3 и 4 на приложение I, в 
съответствие със солидни научни 
принципи, за предпочитане 
международно признати, или методи, 
валидирани в съответствие с 
международни процедури.

Обосновка

С цел идентифициране на опасности за здравето и за околната среда трябва да се 
направи позоваване на солидни научни принципи, които са международно признати.

Изменение 24
ЧЛЕН 11, ПАРАГРАФ 1

1. Когато едно вещество съдържа друго 
вещество, класифицирано като опасно, 
под формата на примес, добавка или 
отделна съставка, тази информация се 
взема под внимание за целите на 
класифицирането, ако концентрацията 
на примеса, добавката или отделната 
съставка е равна или по-голяма от 
нейните пределни стойности, посочени 
в параграф 3.

1. Когато едно вещество съдържа друго 
вещество, класифицирано като опасно, 
под формата на идентифициран
примес, добавка или отделна съставка, 
тази информация се взема под внимание 
за целите на класифицирането, ако 
концентрацията на примеса, добавката 
или отделната съставка е равна или по-
голяма от нейните пределни стойности, 
посочени в параграф 3.

Обосновка

Настоящото приложение VI към Директивата за опасни вещества (раздел 1.7.2.1 ) 
изисква класифициране, когато се идентифицират примеси, добавки или отделни 
съставки в концентрация, равна или по-голяма от посочените пределни стойности в 
съответствие с изискванията на Директивата за опасни препарати. Това е било 
счетено за уместно за класифицирането на много сложни вещества с различни 
концентрации на примеси или съставки и невъзможността всички те да бъдат 
идентифицирани.

Формулирането, използвано в предложението, автоматично би довело до най-ниските 
пределни стойности, независимо от обосновката. 
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Изменение 25
ЧЛЕН 11, ПАРАГРАФ 2

2. Когато една смес съдържа вещество, 
класифицирано като опасно, както като 
компонент, така и под формата на 
примес или добавка, тази информация 
се взема под внимание за целите на 
класифицирането, ако концентрацията 
на това вещество е равна или по-голяма 
от нейните гранични стойности, 
посочени в параграф 3.

2. Когато една смес съдържа вещество, 
класифицирано като опасно, както като 
компонент, така и под формата на 
идентифициран примес или добавка, 
тази информация се взема под внимание 
за целите на класифицирането, ако 
концентрацията на това вещество е 
равна или по-голяма от нейните 
гранични стойности, посочени в 
параграф 3.

Обосновка

Настоящото приложение VI към Директивата за опасни вещества (раздел 1.7.2.1 ) 
изисква класифициране, когато се идентифицират примеси, добавки или отделни 
съставки в концентрация, равна или по-голяма от посочените пределни стойности в 
съответствие с изискванията на Директивата за опасни препарати. Това е било 
счетено за уместно за класифицирането на много сложни вещества с различни 
концентрации на примеси или съставки и невъзможността всички те да бъдат 
идентифицирани.

Формулирането, използвано в предложението, автоматично би довело до най-ниските 
пределни стойности, независимо от обосновката.

Изменение 26
ЧЛЕН 26, ПАРАГРАФ 2, АЛИНЕЯ 2

Размерът на таксите се определя от 
Комисията съгласно процедурата, 
посочена в член 54, параграф 2.

Размерът на таксите се определя от 
Комисията съгласно процедурата, 
посочена в член 54, параграф 2. За МСП 
се определя по-ниска такса.

Обосновка

Предвид финансовите последици от законодателството на REACH и на GHS за МСП, 
те следва да плащат по-ниска такса.

Изменение 27
ЧЛЕН 26, ПАРАГРАФ 4A (нов)

4a. Доставчикът уведомява 
Агенцията незабавно ако 
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класифицирането на вещество или 
смес се адаптира в съответствие с 
член 15. Ако класифицирането бъде 
променено на клас на опасност 3.5., 
3.6 или 3.7 от приложение I, 
Агенцията преразглежда решението 
за поверителност.

Обосновка

Необходимо е да се предвиди положение, при което класифицирането на вещество или 
смес, за които е предоставено определено ниво на поверителност на химическото 
естество, бъде променено. Ако класифицирането бъде изменено на CMR, Агенцията 
трябва да преразгледа решението си за поверителност.

Изменение 28
ЧЛЕН 31, ПАРАГРАФ 2, УВОДНА ЧАСТ

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

2. При поискване от страна на 
Комисията или по целесъобразност от 
страна на държава-членка, Агенцията 
изготвя и внася в Комисията проекти на 
изключения от задълженията за 
етикетиране (включително правилата 
за прилагане), предвидени в членове 17 
и 34, както следва:

Обосновка

С оглед, наред с друготоМСП да бъдат улеснени при изпълнението на разпоредбите, 
държавите-членки също следва да имат право, по целесъобразност, да поискат от 
Агенцията да изготви проекти на изключения, които тя така или иначе ще предаде на 
Комисията. 

Изменение 29
ЧЛЕН 31, ПАРАГРАФ 2 A (нов)

2a. Без да се накърняват разпоредбите 
на параграфи 1 и 2, изреченията за 
опасност и изреченията за 
безопасност относно вещества и 
смеси в малки или неподходящи 
опаковки могат да бъдат достъпни 
чрез адрес на интернет страница или 
безплатен телефонен номер, 
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отпечатани на опаковката. Ако 
вещество или смес са класифицирани 
като опасни, съответната 
пиктограма за опасност се поставя 
на етикета.

Обосновка

При изписване на големи количества информация на опаковка, която е твърде малка 
или неподходяща по друг начин за изписване на подобна информация, няма гаранция, че 
потребителят ще я усвои. Адресът на интернет страница или безплатен телефонен 
номер, които ясно се виждат дори на малки опаковки, могат да предоставят полезен 
алтернативен канал, чрез който потребителите биха могли да получат уместна 
информация. Като допълнителна предпазна мярка съответната пиктограма за 
опасност трябва да бъде поставена на всички опасни вещества.

Изменение 30
ЧЛЕН 31, ПАРАГРАФ 2 Б (нов)

2б. Не се изисква етикетиране за 
пакети за единично приложение (или 
еднократна употреба, единична 
порция или една доза), които се 
съхраняват в опаковки, етикетирани 
в съответствие с настоящия 
регламент, отделят се само с цел 
употреба съгласно инструкциите за 
дейност или използване и се 
изпразват незабавно.

Обосновка

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

Пояснява положението по отношение на смеси, доставяни в единични дози, при които 
продуктът (например таблетка) се предвижда а) само за еднократна употреба и б) 
се отделя от външната опаковка непосредствено преди употреба, както и в) всички 
инструкции (и допълнително етикетиране) се намират на външната опаковка.

Изменение 31
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ЧЛЕН 33

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

Доставчикът на едно вещество или смес 
незабавно и в рамките на период от 
най-много шест месеца след промяна 
в класификацията взема всички 
необходими мерки за актуализиране на
етикета при промяна в класификацията 
и етикетирането на веществото или 
сместа.

Доставчикът на смес, посочена в член 
24, актуализира етикета незабавно 
след промяна в класификацията на 
веществото и етикетирането на 
сместа.
Настоящият член не засяга Директиви 
91/414/EЕО и 98/8/ЕО.

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

Обосновка

Всички промени в класификацията на вещества и смеси следва да водят до незабавно 
актуализиране на етикета. Доставчикът следва да действа колкото е възможно по-
бързо, но дори в не толкова спешни случаи (например актуализиране на пощенския 
адрес на производителя) в рамките на ясно определен период.

С оглед на безопасността, етикетите следва да се актуализират колкото се може 
по-скоро след осъществяването на такива промени.

Изменение 32
ЧЛЕН 36, ПАРАГРАФ 1, АЛИНЕЯ 1

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

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

В съответствие с настоящите разпоредби на Директивата за опасни препарати.

Изменение 33
ЧЛЕН 36, ПАРАГРАФ 2A (нов)

2a. Ако необходимото етикетиране 
на вътрешната опаковка се вижда 
ясно поради прозрачност на 
външната опаковка (например
целофан), не се изисква допълнително 
етикетиране на външната опаковка.

Обосновка

Ако външната опаковка е прозрачна, не е необходимо да се поставя допълнително 
етикетиране на външната опаковка, което освен това би могло да доведе до 
объркване.

Изменение 34
ЧЛЕН 36A (нов)

Член 36a
Насоки от Агенцията

1. Въпреки правилата за 
етикетиране, предвидени в Глава III, 
доставчикът на вещество или смес, 
предвидени за употреба от масовия 
потребител, етикетира продукта в 
съответствие с насоките, 
предоставени от Агенцията за 
съобщаване на информация на 
масовия потребител относно 
рисковете и безопасната употреба на 
химически вещества и смеси, както е 
предвидено в Регламент (ЕО) №
1907/2006.
2. Агенцията изготвя насоките, 
посочени в параграф 1 по-горе, в 
консултация с компетентните 
органи и заинтересованите страни и 
като взема предвид, доколкото е 
целесъобразно, съответните най-
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добри практики. Насоките са налични 
в рамките на 18 месеца след влизане в 
сила на настоящия регламент.

Обосновка

Правилното предоставяне на информация на потребителите е необходимо с оглед 
гарантиране на по-високи стандарти на защита и безопасност. Една подходяща и 
последователна система за предоставяне на информация ще предостави на 
потребителите информацията, от която се нуждаят, за да управляват рисковете по 
безопасен и ефективен начин, когато употребяват продукти, съдържащи химически 
вещества.

Изменение 35
ЧЛЕН 37, ПАРАГРАФ 2

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

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

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

В случаите, когато тези контейнери 
отговарят на изискванията на раздел 
3.1.1 на приложение II, те трябва да 
бъдат снабдени с приспособление за 
затваряне, което е недостъпно за деца, в 
съответствие с раздели 3.1.2, 3.1.3 и 
3.1.4.2 на приложение II освен ако към 
сместа не се прилагат специфични 
разпоредби за опаковане в 
съответствие с отделна директива 
или регламент на ЕС.

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

В случаите, когато тези контейнери 
отговарят на изискванията на раздел 
3.2.1 на приложение II, върху тях се 
поставя тактилно предупреждение за 
опасност в съответствие с раздел 3.2.2 
на приложение II освен ако към сместа 
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на приложение II. не се прилагат специфични 
разпоредби за опаковане в 
съответствие с отделна директива 
или регламент на ЕС.

Обосновка

С оглед гарантиране на подходящо ниво на защита, всички специфични разпоредби, 
приложими към специални групи от вещества или смеси, трябва да останат в сила.

Изменение 36
ЧЛЕН 40, ПАРАГРАФ 1, БУКВА (Д)

(д) други параметри, позволяващи да се 
направи оценка на опасностите за 
здравето или за околната среда при 
смесите, съдържащи съответното 
опасно вещество или при веществата, 
съдържащи такива опасни вещества 
като примеси, добавки и съставки, ако е 
уместно.

(д) други параметри, позволяващи да се 
направи оценка на опасностите за 
здравето или за околната среда при 
смесите, съдържащи съответното 
опасно вещество или при веществата, 
съдържащи такива опасни вещества 
като идентифицирани примеси, 
добавки и съставки, ако е уместно.

Обосновка

Настоящото приложение VI към Директивата за опасни вещества (раздел 1.7.2.1 ) 
изисква да се класифицират вещества, при които са  идентифицирани примеси, 
добавки или отделни съставки, в концентрация, равна или по-голяма от посочените 
пределни стойности в съответствие с изискванията на Директивата за опасни 
препарати. Това е било счетено за уместно за класифицирането на много сложни 
вещества с различни концентрации на примеси или съставки и невъзможността 
всички те да бъдат идентифицирани.

Формулирането, използвано в предложението, автоматично би довело до най-ниските 
пределни стойности, независимо от обосновката.

Изменение 37
ЧЛЕН 41, ПАРАГРАФ 1, УВОДНА ЧАСТ

1. Всеки производител или вносител, 
или група от производители или 
вносители, наричани по-нататък 
„нотификаторите“, които пускат на 
пазара вещество, подлежащо на 
регистрация в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 или вещество, 

1. Всеки производител или вносител, 
или група от производители или 
вносители, наричани по-нататък 
„нотификаторите“, които пускат на 
пазара в количество, надвишаващо 1 
тон годишно, вещество, подлежащо на 
регистрация в съответствие с член 6, 
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класифицирано като опасно, 
самостоятелно или в смес над 
пределните концентрации, установени с 
Директива 1999/45/ЕО или с настоящия 
регламент, както е приложимо, които 
водят до класифицирането на сместа 
като опасна, са длъжни да нотифицират 
пред Агенцията следната информация с 
оглед нейното включване в списъка, 
посочен в член 43:

параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 или вещество, класифицирано 
като опасно, самостоятелно или в смес 
над пределните концентрации, 
установени с Директива 1999/45/ЕО или 
с настоящия регламент, както е 
приложимо, които водят до 
класифицирането на сместа като опасна, 
са длъжни да нотифицират пред 
Агенцията следната информация с оглед 
нейното включване в списъка, посочен в 
член 43:

Обосновка

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

Изменение 38
ЧЛЕН 43, ПАРАГРАФ 1, АЛИНЕЯ 3

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

Информацията от списъка, която 
съответства на информацията, посочена 
в член 119, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, е обществено 
достъпна, с изключение на случаите, 
при които доставчик е подал искане в 
съответствие с член 26 и Агенцията 
го е приела. Агенцията предоставя 
достъп до друга информация за всяко 
вещество от списъка на нотификаторите 
и регистрантите, внесли информация за 
това вещество в съответствие с член 29, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006. При спазване разпоредбата 
на член 118 от този регламент тя 
предоставя достъп до такава 
информация на други страни.

Обосновка

Исканията за защита на правата на интелектуална собственост трябва да се 
гарантират.
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Изменение 39
ЧЛЕН 45

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

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

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

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

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

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

3a. Всяка година държавите-членки 
подават към европейската база данни 
относно наранявания, създадена по 
програмата EHLASS (Европейската 
система за наблюдение на битови 
злополуки и злополуки по време на 
отдих), подробни данни относно броя 
на злополуките и използваните смеси, 
за които компетентните органи са 
провели медицински проучвания, 
свързани с лечение и лечебни мерки.

Обосновка

Правата на интелектуална собственост трябва да се гарантират. Същевременно 
данните от злополуки следва да се събират и разпространяват.
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Изменение 40
ЧЛЕН 46, ПАРАГРАФ 1

1. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки, включително 
поддържането на система за официален 
контрол, за да гарантират, че вещества и 
смеси не се пускат на пазара без да са 
били класифицирани, етикетирани и 
опаковани в съответствие с настоящия 
регламент.

1. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки, включително 
поддържането на система за официален 
контрол и други дейности в 
зависимост от случая, за да 
гарантират, че вещества и смеси не се 
пускат на пазара без да са били 
класифицирани, етикетирани и 
опаковани в съответствие с настоящия 
регламент.

Обосновка

От REACH.

Изменение 41
ЧЛЕН 47

Държавите-членки предвиждат 
разпоредби относно санкциите, 
налагани при нарушаване разпоредбите 
на настоящия регламент, и вземат 
всички необходими мерки за 
осигуряване на тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите-членки 
нотифицират тези мерки пред 
Комисията не по-късно от осемнадесет 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент и незабавно я 
нотифицират за всяко последващо 
изменение, което засяга тези мерки.

Държавите-членки предвиждат 
разпоредби относно санкциите, 
налагани при нарушаване разпоредбите 
на настоящия регламент, и вземат 
всички необходими мерки за 
осигуряване на тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите-членки 
нотифицират тези мерки пред 
Комисията не по-късно от осемнадесет 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент и незабавно я 
нотифицират за всяко последващо 
изменение, което засяга тези мерки. 
Комисията оценява данните относно
санкциите и разпространява най-
добрите практики по отношение на 
тяхната ефективност.

Обосновка

Комисията следва да анализира мерките, които държавите-членки вземат, за да 
гарантират правилно прилагане на настоящия регламент. Информацията относно 
най-ефективните санкции следва да се разпространява между държавите-членки.
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Изменение 42
ЧЛЕН 53

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

Комисията може да коригира и адаптира 
приложения I до VII към техническия и 
научен прогрес в съответствие с 
правилата, уредени в настоящия 
регламент. Комисията надлежно 
взема предвид последващото развитие 
на GHS в рамките на Организацията 
на обединените нации, 
постиженията на международните 
програми и конвенции за химически 
вещества, данните от бази данни 
относно злополуки, като например 
информационни източници относно 
отравяния и Европейската система 
за наблюдение на битови злополуки и 
злополуки по време на отдих
(EHLASS), както и утвърждаването 
на алтернативни изпитвания от
Европейския център за валидиране на 
алтернативни методи (ECVAM). Тези 
мерки, предвидени да променят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат съгласно 
регулаторната процедура с упражняване 
на контрол, посочена в член 54, 
параграф 3. При належаща нужда от 
спешни действия Комисията може да 
използва извънредната процедура, 
посочена в член 54, параграф 4.

Обосновка

Адаптирането на регламента към техническия и научен прогрес е необходимо, но 
може да бъде осъществено само в контекста на правната рамка на процедурата за 
съвместно вземане на решение. Членовете на настоящия регламент следва да се 
изменят само чрез процедурата за съвместно вземане на решение. В последващите 
адаптации трябва да се вземат предвид развитията в GHS и други международни 
програми и конвенции за химически вещества. Базите данни за злополуки предоставят 
информация относно практическото въздействие на настоящото законодателство, 
което също трябва да се вземе под внимание.
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EXPLANATORY STATEMENT

Nel 1980 si apre il dibattito a livello internazionale sulle sostanze chimiche e il loro ruolo 
nella nostra vita, prima l’organizzazione mondiale del lavoro, poi le Nazioni Unite che, 
attraverso varie tappe (Rio nel 1992, Johannesburg nel 2002) adottano il GHS nel dicembre 
del 2002 (una revisione nel 2005).

A livello europeo:

 Nel 2001, la Commissione pubblica il Libro Bianco dal titolo "Strategia per una 
politica futura in materia di sostanze chimiche" in cui annuncia la sua intenzione di 
proporre il recepimento del GHS nella normativa comunitaria.

 29 ottobre 2003, nel memorandum esplicativo legato agli emendamenti alla direttiva 
67/548 adottata insieme a REACH la Commissione dichiara l'intenzione di elaborare 
una proposta sul GHS.

 Dal 21 agosto 2006 al 21 ottobre 2006 ha luogo la consultazione degli Stakeholder con 
370 contributi.

 27 Giugno 2007 la Commissione adotta la Proposta. 

 Giugno 2007 entra in Vigore uno degli elementi centrali della politica in tema di 
sostanze chimiche: il REACH.

GHS
Il GHS è un Programma volontario mondiale di armonizzazione al quale l'UE ha deciso di 
aderire per stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico che contenga gli 
elementi fondamentali di:
Sicurezza per il trasporto di merci pericolose;
Prevenzione per la salute e sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell'ambiente;

La proposta di Regolamento nello specifico:

 armonizza la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e miscele pericolose; 

 prescrive l’obbligo per i fornitori di classificare le sostanze e le miscele;

 stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni ed etichettature 
armonizzate a livello comunitario, allegato VI, parte 3;

 istituisce un inventario delle classificazioni e delle etichettature, costituito da tutte le 
notifiche, registrazioni e classificazioni armonizzate. 
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Considerando l'importanza del commercio mondiale dei prodotti chimici è stato ritenuto che 
un sistema armonizzato a scala internazionale di classificazione e di etichettatura possa 
rappresentare la migliore soluzione per garantire, oltre alla sicurezza, la qualità e la coerenza 
delle informazioni sui prodotti chimici importati o prodotti e il controllo dell'esposizione alle 
sostanze e quindi il livello di tutela della salute e dell'ambiente a livello mondiale. Quanto più 
chiare, comprensibili e pertinenti saranno le informazioni fornite ai consumatori, migliori 
saranno i risultati che attraverso questa legislazione si vogliono raggiungere.

Oggi puó accadere che, una stessa sostanza, o una stessa concentrazione, percentuale di 
sostanza, venga classificata in maniera profondamente diversa da paese a paese in virtú del 
diverso sistema di classificazione vigente, oscillando per una medesima sostanza da categorie 
come pericoloso, tossico e rischioso a non pericoloso (quanto avviene per la Percentuale di 
Tossicità Orale LD50= 257mg/kg che per la classificazione GHS viene qualificato come 
Pericoloso; per la classificazione UE e di paesi come l'Australia, la Malesia e la Tailandia 
come Nocivo "harmful" con la croce di Sant'Andrea; per USA, Canada, Giappone e Corea 
come Tossico in Nuova Zelanda come Rischioso, ed infine in Cina come Non Pericoloso).

Sostanze che in Europa vengono classificate come pericolose possono, ad esempio in Cina 
essere etichettate senza particolari precauzioni, questo oltre a determinare, ingiusti vantaggi 
competitivi, rappresenta un pericolo serio per i consumatori tutti, ancor di più in un mercato 
globale. E questa è una delle ragioni fondamentali che ha spinto La Commissione e gli Stati 
membri a partecipare ai lavori delle Nazioni Unite, e a decidere di introdurre tale sistema 
nella legislazione europea.
I prodotti chimici sono fabbricati e scambiati in tutto il mondo e presentano ovunque gli stessi 
pericoli, per questo motivo la descrizione dei pericoli non deve differire tra i paesi. In Ogni 
Paese i consumatori corrono lo stesso pericolo o non ne corrono alcuno.

Scadenze GHS

La riclassificazione ed etichettatura delle sostanze deve essere completata:

 Per le Sostanze entro il 1 dicembre 2010, (3,5 anni dall'entrata in vigore di REACH).
 Per le Miscele entro il 1 giugno 2015, (4,5 anni dopo).

I termini decorrono dall'entrata in vigore del REACH, ragione per cui ogni ulteriore ritardo 
nell'adozione di questa regolamentazione potrebbe tradursi in un carico importante sulle 
imprese e gli addetti ai lavori. Da qui la scelta di presentare pochi emendamenti, necessari per 
allineare la proposta con quanto già previsto dalla normativa di settore e migliorare la 
coerenza con l'impianto normativo del REACH. Forti della garanzia data da un testo che 
proviene dalle Nazioni Unite, frutto di negoziati internazionali ai quali hanno partecipato la 
Commissione e tutti gli Stati membri. 
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