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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi de 
modificare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2007)0355),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0197/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, precum şi cel al Comisiei 
pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului. 

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 8

(8) În consecinţă, este esenţială 
armonizarea dispoziţiilor privind 
clasificarea şi etichetarea substanţelor şi 
amestecurilor în cadrul Comunităţii 
Europene, luând în considerare regulile 
privind etichetare şi criteriile de clasificare 
ale GHS, dar şi bazându-se pe cei 40 de ani 
experienţă dobândiţi prin punerea în 
aplicare a legislaţiei comunitare privind 

(8) În consecinţă, este esenţială 
armonizarea dispoziţiilor şi criteriilor 
privind clasificarea şi etichetarea 
substanţelor şi amestecurilor în cadrul 
Comunităţii Europene, luând în considerare 
regulile privind etichetare şi criteriile de 
clasificare ale GHS, dar şi bazându-se pe 
cei 40 de ani experienţă dobândiţi prin 
punerea în aplicare a legislaţiei comunitare 
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chimicalele şi menţinând nivelul de 
protecţie obţinut graţie sistemului de 
armonizare a clasificării şi etichetării, a 
claselor de pericol la nivel comunitar ce nu 
fac parte încă din GHS, precum şi regulilor 
actuale de etichetare şi ambalare.

privind chimicalele şi menţinând nivelul de 
protecţie obţinut graţie sistemului de 
armonizare a clasificării şi etichetării, a 
claselor de pericol la nivel comunitar ce nu 
fac parte încă din GHS, precum şi regulilor 
actuale de etichetare şi ambalare.

Justificare

To ensure consistency with the regulation's objectives.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 13

(13) Termenii utilizaţi în prezentul 
regulament trebuie să fie în conformitate 
cu termenii stabiliţi de Regulamentul (CE) 
nr 1907/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea 
şi restricţionarea substanţelor chimice 
(Reach), de înfiinţare a unei Agenţii 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului şi 
de abrogare a Regulamentului (CEE) nr 
793/93 al Consiliului şi a Regulamentului 
(CE) nr 1488/94 al Comisiei, precum şi a 
Directivei 76/76/CEE a Consiliului şi a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei şi 
cu definiţiile specificate la nivelul ONU 
din cadrul GHS în vederea garantării unei 
consecvenţe maxime în aplicarea legislaţiei 
privind produsele chimice în cadrul 
Comunităţii, în contextul comerţului 
global. Clasele de pericol specificate în 
GHS trebuie stabilite în prezentul 
regulament din acelaşi motiv.

(13) Termenii şi definiţiile utilizate în 
prezentul regulament trebuie să fie în 
conformitate cu termenii stabiliţi de 
Regulamentul (CE) nr 1907/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restricţionarea substanţelor chimice 
(Reach), de înfiinţare a unei Agenţii 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului şi 
de abrogare a Regulamentului (CEE) nr 
793/93 al Consiliului şi a Regulamentului 
(CE) nr 1488/94 al Comisiei, precum şi a 
Directivei 76/76/CEE a Consiliului şi a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei şi 
cu definiţiile specificate la nivelul ONU 
din cadrul GHS în vederea garantării unei 
consecvenţe maxime în aplicarea legislaţiei 
privind produsele chimice în cadrul 
Comunităţii, în contextul comerţului 
global. Clasele de pericol specificate în 
GHS trebuie stabilite în prezentul 
regulament din acelaşi motiv.

Justificare

To avoid confusion, terms and definitions must be consistent with the relevant European 
legislation.
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Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 25

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

(25) Este întotdeauna nevoie de informaţii 
şi teste noi pentru a determina pericolele 
fizice, cu excepţia cazului în care sunt deja 
disponibile date adecvate şi demne de 
încredere sau dacă este prevăzută o 
derogare în partea 2.

Justificare

It is important to draw attention to the reliability and nature of the data to be used. Tests to 
determine physical and chemical hazards should not be conducted on animals.

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 26 

(26) În scopul clasificării, datele nu 
trebuie produse pe baza testelor pe 
subiecţi umani ori primate non-umane. 
Datele epidemiologice disponibile şi 
fiabile, precum şi experienţele privind 
efectele substanţelor şi amestecurilor 
asupra oamenilor (de exemplu date de la 
locul de muncă sau date provenite din base 
de date referitoare la accidente) trebuie 
luate în considerare şi trebuie să aibă 
prioritate în faţa datelor obţinute în urma 
studiilor pe animale în cazul în care 
demonstrează existenţa unor pericole care 
nu pot fi identificate pe baza acestor studii; 
Rezultatele provenite din studiile pe 
animale trebuie ponderate în raport cu 
rezultatele obţinute din studiile pe subiecţi 
umani şi trebuie utilizate opiniile experţilor 
pentru a garanta o protecţie optimă a 
sănătăţii umane atunci când se evaluează 
atât datele provenite din studiile pe 
animale, cât şi datele provenite din studiile 
pe subiecţi umani.

(26) În scopul clasificării, ar trebui 
efectuate teste pe subiecţi umani ori 
primate non-umane doar dacă nu există 
nicio altă alternativă. Acestea ar trebui să 
nu fie efectuate cu scopul de a nega alte 
date. Datele epidemiologice disponibile şi 
fiabile, precum şi experienţele privind 
efectele substanţelor şi amestecurilor 
asupra oamenilor (de exemplu date de la 
locul de muncă sau date provenite din base 
de date referitoare la accidente) trebuie 
luate în considerare şi trebuie să aibă 
prioritate în faţa datelor obţinute în urma 
studiilor pe animale în cazul în care 
demonstrează existenţa unor pericole care 
nu pot fi identificate pe baza acestor studii. 
Rezultatele provenite din studiile pe 
animale trebuie ponderate în raport cu 
rezultatele obţinute din studiile pe subiecţi 
umani şi trebuie utilizate opiniile experţilor 
pentru a garanta o protecţie optimă a 
sănătăţii umane atunci când se evaluează 
atât datele provenite din studiile pe 
animale, cât şi datele provenite din studiile 
pe subiecţi umani.
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Justificare

In order to protect human health, it may be necessary to carry out tests on humans and 
human primates. Such tests should be limited, however, to those cases where no other 
alternatives are available.

Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 31

(31) Din motive de proporţionalitate şi 
fezabilitate, trebuie definite valori limită 
generale, atât pentru impurităţi, aditivi şi 
componente separate ale substanţelor, cât 
şi pentru substanţele din amestecuri, 
specificând când trebuie luate în 
considerare informaţiile despre acestea la 
determinarea clasificării pericolelor 
prezentate de substanţe şi amestecuri.

(31) Din motive de proporţionalitate şi 
fezabilitate, trebuie definite valori limită 
generale, atât pentru impurităţi, aditivi şi 
componente identificate separate ale 
substanţelor, cât şi pentru substanţele din 
amestecuri, specificând când trebuie luate 
în considerare informaţiile despre acestea 
la determinarea clasificării pericolelor 
prezentate de substanţe şi amestecuri.

Justificare

The current Annex VI to the Dangerous Substances Directive ( section 1.7.2.1 ) requires to 
classify substances where impurities, additives or individual constituents are identified equal 
or above specified limits according to the requirements of the Dangerous Preparations 
Directive.

Amendamentul 6
CONSIDERENTUL 35

(35) Cele două componente folosite pentru 
comunicarea pericolelor prezentate de 
substanţe şi amestecuri sunt etichetele şi 
fişele tehnice de securitate prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr 1907/2006. Eticheta 
reprezintă singurul instrument de 
comunicare pentru consumatori, dar
poate folosi de asemenea la atragerea 
atenţiei lucrătorilor asupra informaţiilor 
mai cuprinzătoare privind substanţele sau 
amestecurile, oferite în fişele tehnice de 
securitate. Deoarece dispoziţiile privind 
fişele tehnice de securitate sunt incluse în 
Regulamentul (CE) nr 1907/2006, care 
utilizează fişele tehnice de securitate ca 
principal instrument de comunicare în 

(35) Două componente importante folosite 
pentru comunicarea pericolelor prezentate 
de substanţe şi amestecuri sunt etichetele şi 
fişele tehnice de securitate prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr 1907/2006. Dintre 
acestea doar eticheta este uşor accesibilă 
consumatorilor şi de aceea, trebuie să fie 
suficient de detaliată şi relevantă în 
privinţa utilizării produsului. Astfel, este 
esenţial ca, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 
Agenţia să furnizeze orientări în privinţa 
comunicării către publicul larg a 
informaţiilor referitoare la riscurile 
prezentate de substan-ele chimice şi 
amestecuri -i utilizarea în condi-ii de 
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cadrul lanţului de distribuţie a substanţelor, 
este adecvat să nu se repete aceleaşi 
dispoziţii în prezentul regulament.

securitate a acestora, după ce a consultat 
autorităţile competente şi părţile implicate 
şi s-a inspirat din cele mai bune practici 
din domeniu. Eticheta poate folosi de 
asemenea la atragerea atenţiei lucrătorilor 
asupra informaţiilor mai cuprinzătoare 
privind substanţele sau amestecurile, 
oferite în fişele tehnice de securitate. 
Deoarece dispoziţiile privind fişele tehnice 
de securitate sunt incluse în Regulamentul 
(CE) nr 1907/2006, care utilizează fişele 
tehnice de securitate ca principal 
instrument de comunicare în cadrul lanţului 
de distribuţie a substanţelor, este adecvat să 
nu se repete aceleaşi dispoziţii în prezentul 
regulament.

Justificare

An appropriate and consistent communication system will provide consumers with the 
necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and effectively 
when using a substance, preparation or product containing chemicals.  Also consistent with 
GHS where the label for consumers needs to be "sufficiently detailed and relevant to the use 
of the product".

Amendamentul 7
CONSIDERENTUL 35A (nou)

(35a) Pentru a asigura furnizarea către 
consumatori, de o manieră potrivită şi 
completă, a informaţiilor privind 
pericolele prezentate de produsele şi 
amestecurile chimice şi utilizarea lor în 
condiţii de siguranţă, ar trebui să se 
promoveze utilizarea şi difuzarea unor  
site-uri internet şi numere gratuite, în 
special în contextul furnizării de 
informaţii privind tipurile de ambalaj 
specifice.

Justificare

Where large amounts of information are printed on packaging which is too small or otherwise 
unsuitable for the display of such information, there is no guarantee that the consumer will 
take it on board. The address of an Internet site or a freephone number would be visible even 
on small packages and could therefore provide a useful alternative channel through which 



PE398.679v01-00 10/30 PR\700983RO.doc

RO

consumers could obtain relevant information.

Amendamentul 8
CONSIDERENTUL 41

(41) Regulile de etichetare din prezentul 
regulament nu trebuie să aducă atingere 
aplicării complete a Directivei 91/414/CEE 
a Consiliului privind introducerea pe piaţă 
a produselor de uz fitosanitar şi a 
Directivei 98/8/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind 
comercializarea produselor biodestructive.

(41) Regulile de etichetare din prezentul 
regulament nu trebuie să aducă atingere 
aplicării complete a Directivei 91/414/CEE 
a Consiliului privind introducerea pe piaţă 
a produselor de uz fitosanitar şi a 
Directivei 98/8/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind 
comercializarea produselor biodestructive, 
precum şi a Regulamentului (CE) nr. 
648/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 privind 
detergenţii.1

_______
1 JO L 104, 8.4.2004, p. 1. Regulament modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 907/2006 al Comisiei 
(JO L 168, 21.6.2006, p. 5).

Justificare
The Detergent Regulation contains specific labelling provisions for detergent products that 
have to be complied with.

Amendamentul 9
CONSIDERENTUL 46 

(46) În vederea asigurării funcţionării 
pieţei interne pentru substanţe şi 
amestecuri, garantându-se simultan un înalt 
nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a 
mediului, trebuie stabilite reguli privind un 
inventar de clasificare şi etichetare. În 
consecinţă, clasificarea şi etichetarea 
oricărei substanţe introduse pe piaţă trebuie 
notificată Agenţiei în vederea includerii în 
inventar.

(46) În vederea asigurării funcţionării 
pieţei interne pentru substanţe şi 
amestecuri, garantându-se simultan un înalt 
nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a 
mediului, trebuie stabilite reguli privind un 
inventar de clasificare şi etichetare. În 
consecinţă, clasificarea şi etichetarea 
oricărei substanţe introduse pe piaţă –
pentru substanţele care trebuie 
înregistrate în cazul unor cantităţi mai 
mari de o tonă pe an, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 -
trebuie notificată Agenţiei în vederea 
includerii în inventar.
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Justificare

Article 6 of Regulation (EC) 1907/2006 lays down an obligation to register substances above 
a threshold of one tonne. In the light of the REACH provisions and the detailed assessments 
on the basis of which that threshold was set, the same threshold should apply in connection 
with the notification to the Agency of the information required under the GHS system.

Amendamentul 10
CONSIDERENTUL 55 

(55) În vederea garantării transparenţei, 
imparţialităţii şi coerenţei măsurilor de 
executare adoptate de către statele membre, 
este necesar ca statele membre să 
stabilească un cadru adecvat pentru a 
impune sancţiuni eficiente, proporţionale şi 
disuasive în caz de nerespectare a 
prezentului regulament, deoarece 
nerespectarea poate dăuna sănătăţii umane 
şi mediului.

(55) În vederea garantării transparenţei, 
imparţialităţii şi coerenţei măsurilor de 
executare adoptate de către statele membre, 
este necesar ca statele membre să 
stabilească un cadru adecvat pentru a 
impune sancţiuni eficiente, proporţionale şi 
disuasive în caz de nerespectare a 
prezentului regulament, deoarece 
nerespectarea poate dăuna sănătăţii umane 
şi mediului. De asemenea, statele membre 
ar trebui să instituie un sistem eficient de 
supraveghere şi control.

Justificare

An efficient supervisory and control system is required in order for the system established 
under this regulation to be effective.

Amendamentul 11
CONSIDERENTUL 64

(64) În special, trebuie să i se confere 
Comisiei competenţa de a adapta prezentul 
regulament la progresul tehnic, inclusiv de 
a pune în aplicare modificările asupra GHS 
efectuate la nivelul ONU. Astfel de 
adaptări la progresul tehnic trebuie să 
urmeze ritmul de lucru bianual la nivelul 
ONU. Mai mult, trebuie conferite puteri 
Comisiei pentru a decide în privinţa 
clasificării şi etichetării armonizate a unor 
substanţe specifice. Întrucât aceste măsuri 
au un domeniu de aplicare general şi sunt 
menite să modifice elementele neesenţiale 
din prezentul regulament, acestea trebuie 

(64) În special, Comisiei ar trebui să i se 
confere competenţa de a adapta prezentul 
regulament la progresul tehnic şi ştiinţific, 
inclusiv de a pune în aplicare modificările 
asupra GHS efectuate la nivelul ONU. 
Astfel de adaptări la progresul tehnic şi 
ştiinţific trebuie să urmeze ritmul de lucru 
bianual la nivelul ONU. De asemenea, 
dezvoltarea şi validarea unor noi metode 
de testare ar trebui să se reflecte în 
prezentul regulament. Mai mult, trebuie 
conferite puteri Comisiei pentru a decide în 
privinţa clasificării şi etichetării armonizate 
a unor substanţe specifice. Deoarece aceste 
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să fie adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control, 
astfel cum se menţionează la articolul 5a 
din Decizia 1999/486/CE.

măsuri au o aplicabilitate generală şi au ca 
scop modificarea unor aspecte neesenţiale 
ale prezentului regulament, ele trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5 litera (a) din Decizia 
1999/468/CE.

Justificare

In the field of chemicals there is rapid scientific and technical progress. It is necessary to 
adapt the regulation to the scientific developments, including those which deal with testing 
methods.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) LITERA (A)

(a) armonizarea clasificării substanţelor şi 
amestecurilor şi a regulilor privind 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
amestecurilor periculoase;

(a) armonizarea criteriilor de clasificare şi 
a clasificării substanţelor şi amestecurilor 
şi a regulilor privind etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi amestecurilor 
periculoase;

Justificare

To ensure consistency with the regulation's objectives.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (D)

(d) substanţelor şi amestecurilor destinate 
cercetării ştiinţifice şi dezvoltării, care nu 
sunt introduse pe piaţă, cu condiţia să fie 
utilizate în condiţii controlate ce 
minimizează expunerea ca şi când ar fi 
clasificate drept cancerigene, mutagene 
asupra celulelor germinative sau toxice 
pentru reproducere (CMR), din 
categoria 1A sau 1B, în conformitate cu 
anexa I.

(d) substanţelor şi amestecurilor destinate 
cercetării ştiinţifice şi dezvoltării sau 
cercetării şi dezvoltării orientate pe 
procese, care nu sunt introduse pe piaţă
sau care sunt introduse pe piaţă într-o 
cantitate mai mică de o tonă per furnizor 
pe an.

Justificare

Scientific research and development can identify safer and less polluting alternative solutions.  
Therefore, in line with the REACH provisions, quantities below a given threshold of 
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substances and mixtures for scientific research and development should not be covered by the 
regulation.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 2 PUNCTUL 4A (nou)

(4a) „preparat”: un amestec sau o soluţie 
compusă din două sau mai multe 
substanţe; termenii „amestec” şi 
„preparat” sunt sinonime.

Justificare

For the sake of completeness, a definition of mixtures, based on that for preparations already 
set out in the REACH provisions,  is included. The term mixture is synonymous with the term 
preparation.

Amendamentul 15
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2) PARTEA INTRODUCTIVĂ 

(2) O substanţă sau un amestec care 
respectă criteriile pentru oricare din 
următoarele clase sau categorii de pericol 
stabilite în anexa I este 
periculos/periculoasă:

(2) O substanţă sau un amestec care 
respectă criteriile pentru oricare din 
următoarele clase sau categorii de pericol 
stabilite în anexa I este 
periculos/periculoasă în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 şi în 
sensul legislaţiei în aval.

Justificare

To bring the provision into line with the provisions of the REACH regulation (EC 1907/2006), 
so as to avoid confusion about the meaning of hazard and danger.

Amendamentul 16
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3)

(3) Comisia poate stabili diferenţieri 
suplimentare pentru clasele de pericol pe 
baza căii de expunere sau a naturii 
efectelor şi, prin urmare, modifică al 
doilea paragraf din alineatul (1). Acele 
măsuri care vizează modificarea 
elementelor neesenţiale din prezentul 
regulament, se adoptă în conformitate cu 

(3) Comisia poate integra diferenţieri 
suplimentare pentru clasele de pericol pe 
baza căii de expunere sau a naturii 
efectelor şi modifică în consecinţă
alineatul (1) al doilea paragraf. Acele 
măsuri, care vizează modificarea 
elementelor neesenţiale din prezentul 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
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procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 54 alineatul (3).

procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 54 alineatul (3).

Justificare

Given the regulation's international scope, the Commission's role in this connection is one of 
integration.

Amendamentul 17
ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1) LITERA (B)

(b) datele epidemiologice şi experienţa
privind efectele asupra oamenilor;

(b) date epidemiologice fiabile şi 
experienţe pertinente din punct de vedere 
ştiinţific privind efectele substanţelor 
asupra oamenilor (de exemplu date de la 
locul de muncă, date din bazele de date 
referitoare la accidente şi date obţinute 
prin studii prospective);

Justificare

It is important to draw attention to the reliability and nature of the data to be used and to the 
availability of data from internationally recognised programmes or sources.

Amendamentul 18
ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1) LITERA (CA) (nouă)

(ca) orice alte informaţii obţinute în 
cadrul programelor internaţionale din 
domeniul chimiei;

Justificare

It is important to draw attention to the reliability and nature of the data to be used and to the 
availability of data from internationally recognised programmes or sources.

Amendamentul 19
ARTICOLUL 6 ALINEATUL (1)

(1) Furnizorul unui amestec identifică 
informaţiile relevante disponibile pentru a 
stabili dacă amestecul presupune un pericol 
fizic, pentru sănătate sau pentru mediu, 
astfel cum se stabileşte în anexa I, şi în 

(1) Furnizorul unui amestec identifică 
informaţii pertinente disponibile pentru a 
stabili dacă amestecul presupune un pericol 
fizic, pentru sănătate sau pentru mediu, 
astfel cum se stabileşte în anexa I, şi în 
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special următoarele: special următoarele:
(a) datele obţinute în conformitate cu 
oricare din metodele menţionate la 
articolul 8 alineatul (3) privind amestecul 
sau substanţele pe care le conţine;

(a) datele obţinute în conformitate cu 
oricare din metodele menţionate la 
articolul 8 alineatul (3) privind amestecul 
sau substanţele pe care le conţine;

(b) datele epidemiologice şi experienţa 
privind efectele asupra oamenilor, pentru 
amestecul în sine ori substanţele pe care le 
conţine acesta;

(b) date epidemiologice fiabile şi 
experienţe pertinente din punct de vedere 
ştiinţific privind efectele asupra oamenilor, 
pentru amestecul în sine ori substanţele pe 
care le conţine acesta (de exemplu date de 
la locul de muncă, date din bazele de date 
referitoare la accidente şi date obţinute 
prin studii prospective);

(c) orice alte informaţii obţinute în 
conformitate cu secţiunea 1 din anexa XI la 
Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru 
amestecul în sine ori substanţele pe care le
conţine acesta.

(c) orice alte informaţii obţinute în 
conformitate cu secţiunea 1 din anexa XI la 
Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru 
amestecul în sine ori substanţele pe care le 
conţine acesta.

(ca) orice alte informaţii obţinute în 
cadrul programelor internaţionale din 
domeniul chimiei, atât în ceea ce priveşte 
amestecul, cât şi substanţele pe care le 
conţine;
(cb) informaţii privind compoziţia şi 
clasificarea amestecurilor existente dintr-
un grup de amestecuri înrudite.

Informaţiile se referă la forma sau la starea 
fizică în care amestecul este sau se 
preconizează în mod rezonabil că va fi 
utilizat după introducerea sa pe piaţă.

Informaţiile se referă, dacă este pertinent,
la forma sau la starea fizică în care 
amestecul este sau se preconizează în mod 
rezonabil că va fi utilizat după introducerea 
sa pe piaţă.

Justificare

It is important to draw attention to the reliability and nature of the data to be used and to the 
availability of data from internationally recognised programmes or sources.

Amendamentul 20
ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

(2) Sub rezerva alineatelor (3) şi (4), dacă 
informaţiile menţionate la alineatul (1)
litera (a) sunt disponibile în ceea ce 
priveşte amestecul în sine, iar furnizorul a 

(2) Sub rezerva alineatelor (3) şi (4), dacă 
informaţiile menţionate la alineatul (1) sunt 
disponibile în ceea ce priveşte amestecul în 
sine, iar furnizorul a stabilit că acestea sunt 
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stabilit că acestea sunt adecvate şi fiabile, 
furnizorul utilizează informaţiile respective 
în scopul evaluării în temeiul capitolului 2.

adecvate şi fiabile, furnizorul utilizează 
informaţiile respective în scopul evaluării 
în temeiul capitolului 2.

Justificare

The reference should be to paragraph 1 as a whole, so as to include all available relevant 
data.

Amendamentul 21
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) În cazul în care se efectuează noi teste 
în scopul prezentului regulament, testele pe 
animale în sensul Directivei 86/609/CEE se 
efectuează numai în cazul în care nu sunt 
posibile alte alternative.

(1) În cazul în care se efectuează noi teste 
în scopul prezentului regulament, testele pe 
animale în sensul Directivei 86/609/CEE se 
efectuează numai în cazul în care nu sunt 
posibile alte alternative, care să ofere 
acelaşi nivel de fiabilitate şi date de 
aceeaşi calitate..

Metodele de testare sunt revizuite şi 
îmbunătăţite periodic în vederea reducerii 
atât a numărului de teste efectuate pe 
animale vertebrate, cât şi a numărului de 
animale implicate. 

Justificare

It is necessary to reiterate here the commitment to reduce animal testing.

Amendamentul 22
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2)

(2) Nu se efectuează teste pe subiecţi 
umani şi pe primate non-umane în scopul
prezentului regulament.

(2) În sensul prezentului regulament, se 
efectuează teste pe subiecţi umani şi pe 
primate non-umane doar în cazul în care 
nu există nicio altă alternativă. Acestea 
nu se efectuează cu scopul de a nega alte 
date.

Justificare

Tests on humans and non-human primates should be limited to cases where information 
necessary to protect human health cannot be acquired in any other reliable way.
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Amendamentul 23
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (3) LITERA (C)

(c) în ceea ce priveşte pericolele pentru 
sănătate şi pentru mediu, astfel cum sunt 
stabilite în părţile 3 şi 4 din anexa I, 
principiile ştiinţifice recunoscute la nivel 
internaţional sau metodele validate în 
conformitate cu procedurile internaţionale.

(c) în ceea ce priveşte pericolele pentru 
sănătate şi pentru mediu, astfel cum sunt 
stabilite în părţile 3 şi 4 din anexa I, 
metode care respectă principii ştiinţifice 
valide, preferabil recunoscute la nivel 
internaţional, sau metode validate în 
conformitate cu procedurile internaţionale.

Justificare

For the purpose of identifying health and environmental hazards, a reference needs to be 
made to sound scientific principles that are internationally recognised.

Amendamentul 24
ARTICOLUL 11 ALINEATUL (1)

(1) În cazul în care o substanţă conţine o 
altă substanţă, clasificată în sine ca 
periculoasă, sub formă de impuritate, aditiv 
sau componentă separată, aceste informaţii 
se iau în considerare în scopul clasificării, 
în cazul în care concentraţia impurităţii, a 
aditivului sau a componentei separate este 
mai mare decât sau egală cu valoarea sa 
limită menţionată la alineatul (3).

(1) În cazul în care o substanţă conţine o 
altă substanţă, clasificată în sine ca 
periculoasă, sub formă de impuritate, aditiv 
sau componentă separată identificată, 
aceste informaţii se iau în considerare în 
scopul clasificării, în cazul în care 
concentraţia impurităţii, a aditivului sau a 
componentei separate este mai mare decât 
sau egală cu valoarea sa limită menţionată 
la alineatul (3).

Justificare

The current Annex VI to the Dangerous Substances Directive ( section 1.7.2.1 ) requires to 
classify substances where impurities, additives or individual constituents are identified equal 
or above specified limits according to the requirements of the Dangerous Preparations 
Directive. This has been found appropriate for the classification of many complex substances 
with varying level impurities or constituents and the impossibility to identify all of them.

The formulation used in the proposal would lead automatically to the lowest cut-off value, 
regardless of justification.

Amendamentul 25
ARTICOLUL 11 ALINEATUL (2)

(2) În cazul în care un amestec conţine o (2) În cazul în care un amestec conţine o 
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substanţă clasificată ca periculoasă, fie sub 
formă de componentă, fie sub formă de 
impuritate sau aditiv, aceste informaţii se 
iau în considerare în scopul clasificării, în 
cazul în care concentraţia respectivei 
substanţe este mai mare decât sau egală cu 
valoarea sa limită menţionată la 
alineatul (3).

substanţă clasificată ca periculoasă, fie sub 
formă de componentă, fie sub formă de 
impuritate sau aditiv identificat, aceste 
informaţii se iau în considerare în scopul 
clasificării, în cazul în care concentraţia 
respectivei substanţe este mai mare decât 
sau egală cu valoarea sa limită menţionată 
la alineatul (3).

Justificare

The current Annex VI to the Dangerous Substances Directive ( section 1.7.2.1 ) requires to 
classify substances where impurities, additives or individual constituents are identified equal 
or above specified limits according to the requirements of the Dangerous Preparations 
Directive. This has been found appropriate for the classification of many complex substances 
with varying level impurities or constituents and the impossibility to identify all of them.

The formulation used in the proposal would lead automatically to the lowest cut-off value, 
regardless of justification.

Amendamentul 26
ARTICOLUL 26 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF

Nivelul acestor onorarii este stabilit de 
către Comisie în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 54 alineatul (2).

Nivelul acestor onorarii este stabilit de 
către Comisie în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 54 alineatul (2). 
Pentru IMM-uri se stabileşte un onorariu 
redus.

Justificare

Given the financial implications of the REACH and GHS legislation for SMEs, they should 
pay a reduced fee.

Amendamentul 27
ARTICOLUL 26 ALINEATUL (4A) (nou)

(4a) Furnizorul informează imediat 
Agenţia în cazul în care clasificarea unei 
substanţe sau a unui amestec este 
revizuită în conformitate cu articolul 15. 
În cazul în care noua clasă de pericol este 
3.5, 3.6 sau 3.7 din anexa I, Agenţia 
revizuieşte decizia privind 
confidenţialitatea.
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Justificare

It is necessary to foresee a situation where the classification of a substance or a mixture, for 
which certain confidentiality of the chemical identity has been granted, changes. If the 
classification changes to a CMR, the Agency must review its decision on confidentiality.

Amendamentul 28
ARTICOLUL 31 ALINEATUL (2) PARTEA INTRODUCTIVĂ

(2) În cazul în care Comisia cere astfel, 
Agenţia pregăteşte şi supune Comisiei 
proiecte de derogare de la obligaţiile de 
etichetare menţionate în articolele 17 şi 34 
după cum urmează:

(2) În eventualitatea în care Comisia sau, 
dacă este cazul, un stat membru, o cere, 
Agenţia pregăteşte şi supune Comisiei 
proiecte de derogare de la obligaţiile de 
etichetare (inclusiv normele de aplicare) 
menţionate la articolele 17 şi 34 după cum 
urmează:

Justificare

With a view, inter alia, to making it easier for SMEs to implement the provisions, Member 
States should also be able, where appropriate, to ask the Agency to draw up draft exemptions, 
which the Agency will anyway submit to the Commission.

Amendamentul 29
ARTICOLUL 31 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
la alineatele (1) şi (2), avertismentele 
privind pericolul sau intrucţiunile de 
siguranţă privind substanţele sau 
amestecurile din ambalajele mici sau 
nepotrivite pot fi accesate prin intermediul 
unui site internet sau a unui număr de 
telefon gratuit, tipărite pe ambalaj. În 
cazul în care o substanţă sau un amestec 
sunt clasificate drept periculoase, pe 
etichetă se afişează pictograma 
corespunzătoare.

Justificare

Where large amounts of information are printed on packaging which is too small or otherwise 
unsuitable for the display of such information, there is no guarantee that the consumer will 
take it on board. The address of an Internet site or a freephone number would be visible even 
on small packages and could therefore provide a useful alternative channel through which 
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consumers could obtain relevant information. As a further precaution, the relevant hazard 
pictogram must be displayed on all hazardous substances.

Amendamentul 30
ARTICOLUL 31 ALINEATUL (2B) (nou)

(2b) Nu este necesară etichetarea 
ambalajelor interioare de unică folosinţă 
(sau pentru porţii individuale sau pentru 
doze unitare) care se află într-un ambalaj 
exterior etichetat potrivit dispoziţiilor 
prezentului regulament şi care sunt 
extrase doar în vederea utilizării în 
conformitate cu instrucţiunile de folosire 
sau modul de administrare, fiind golite 
imediat.

Justificare

These two hazard categories are not associated with a hazard pictogram; if the hazard 
statement is omitted from the package then users would not be aware of this particular 
hazard.  Proposed amendment reflects current practice in the DPD for mixtures classified as 
R10 or R52/53 i.e. classifications not associated with a hazard symbol.

Clarifies the situation regarding mixtures supplied in unit dose format where the product (e.g. 
tablet) is intended a) for a single use only and b) shall be removed from the outer pack 
directly before use and c) all instructions (and further labelling) is on the outer pack.

Amendamentul 31
ARTICOLUL 33

Furnizorul unei substanţe sau al unui 
amestec actualizează eticheta fără 
întârziere în urma oricărei schimbări 
privind clasificarea şi etichetarea substanţei 
sau amestecului.

Furnizorul unei substanţe sau al unui 
amestec ia toate măsurile necesare pentru 
a actualiza eticheta în urma oricărei 
schimbări privind clasificarea şi etichetarea 
substanţei sau amestecului, fără întârziere 
şi în termen de şase luni după modificarea 
clasificării.

Furnizorul unui amestec menţionat la 
articolul 24 actualizează eticheta fără 
întârziere în urma oricărei modificări 
privind clasificarea substanţei şi 
etichetarea amestecului.
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Prezentul articol nu aduce atingere 
directivelor 91/414/CEE şi 98/8/CE.

Prezentul articol nu aduce atingere 
directivelor 91/414/CEE şi 98/8/CE.

Justificare

All changes in classification of substances and mixtures should lead to an update of the label 
without delay. The supplier should act as quickly as possible, but even in less urgent cases 
(e.g. updating the postal address of the manufacturer) within a clearly defined timeframe.

For safety reasons, labels should be updated as soon as possible after such changes have 
been made.

Amendamentul 32
ARTICOLUL 36 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

(1) În cazul în care sunt folosite atât un 
ambalaj exterior, cât şi unul interior, iar 
ambalajul exterior nu prezintă o 
pictogramă în conformitate cu regulile 
privind transportul mărfurilor periculoase, 
prevăzute în 
Regulamentul (CEE) Nr 3922/91, 
Directiva 94/55/CE, Directiva 96/49/CE 
sau Directiva 2002/59/CE, atunci ambele 
ambalaje sunt etichetate în conformitate 
cu prezentul regulament.

(1) În cazul în care sunt folosite atât un 
ambalaj exterior, cât şi unul interior, 
cerinţele de etichetare sunt considerate 
satisfăcute în cazul în care ambalajul 
exterior este etichetat în conformitate cu 
regulile privind transportul mărfurilor 
periculoase, prevăzute în 
Regulamentul (CEE) Nr 3922/91, 
Directiva 94/55/CE, Directiva 96/49/CE 
sau Directiva 2002/59/CE, iar ambalajul 
sau ambalajele interioare sunt etichetate
în conformitate cu prezentul regulament.

Justificare

In line with the current provisions of the Dangerous Preparations Directive.

Amendamentul 33
ARTICOLUL 36 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) În cazul în care eticheta ambalajului 
interior este uşor de văzut datorită 
transparenţei ambalajului exterior (de 
exemplu, folie termoretractabilă), 
etichetarea suplimentară a ambalajului 
exterior nu este obligatorie.

Justificare

If the outer packaging is transparent, there is no need for additional labelling of the outer 
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packaging which could, furthermore, cause confusion.

Amendamentul 34
ARTICOLUL 36A (nou)

Articolul 36a
Orientările furnizate de Agenţie

(1) În pofida normelor de etichetare 
prevăzute în titlul III, furnizorul unei 
substanţe sau al unui amestec destinat 
publicului larg etichetează produsul în 
conformitate cu orientările furnizate de 
Agenţie referitoare la comunicarea către 
publicul larg a informaţiilor privind 
riscurile prezentate de substan-ele 
chimice şi amestecuri -i utilizarea în 
condi-ii de securitate a acestora, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006.
(2) Agenţia concepe orientările 
menţionate la alineatul (1) de mai sus 
după consultarea autorităţilor competente 
şi a părţilor implicate, inspirându-se din 
cele mai bune practici în domeniu. 
Orientările sunt disponibile în termen de 
18 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Justificare

Proper information provision to consumers is necessary in order to ensure higher protection 
and safety standards. An appropriate and consistent information provision system will 
provide consumers with the information they require in order to deal with risks safely and 
effectively when using products containing chemicals.

Amendamentul 35
ARTICOLUL 37 ALINEATUL (2)

(2) Ambalajele sub formă de recipiente 
care conţin o substanţă periculoasă sau un 
amestec vândut sau pus la dispoziţia 
publicului larg nu au vreo formă sau 
decoraţie grafică care să atragă ori să 
stârnească curiozitatea activă a copiilor sau 

(2) Ambalajele sub formă de recipiente 
care conţin o substanţă periculoasă sau un 
amestec vândut sau pus la dispoziţia 
publicului larg nu au vreo formă sau 
decoraţie grafică care să atragă ori să 
stârnească curiozitatea activă a copiilor sau 
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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.

care să inducă în eroare consumatorii, nici 
vreo prezentare sau vreo denumire folosite 
pentru produse alimentare sau hrană pentru 
animale sau produse cosmetice ori 
medicinale care ar induce în eroare 
consumatorul.

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

În cazul în care astfel de recipiente 
îndeplinesc cerinţele de la secţiunea 3.1.1 
din anexa II, ele au un sistem de închidere 
de siguranţă pentru copii în conformitate 
cu secţiunile 3.1.2, 3.1.3 şi 3.1.4.2 din 
anexa II, cu excepţia cazului în care 
amestecului se aplică dispoziţii specifice 
privind ambalarea, potrivit unui alt 
regulament sau unei alte directive 
comunitare.

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

În cazul în care astfel de recipiente 
îndeplinesc cerinţele de la secţiunea 3.1.1 
din anexa II, ele prezintă un avertisment 
tactil de pericol în conformitate cu 
secţiunea 3.2.2 din anexa II, cu excepţia 
cazului în care amestecului se aplică 
dispoziţii specifice privind ambalarea, 
potrivit unui alt regulament sau unei alte 
directive comunitare.

Justificare

In order to ensure an appropriate level of protection, any specific provisions applying to 
individual groups of substances or mixtures need to remain in force.

Amendamentul 36
ARTICOLUL 40 ALINEATUL (1) LITERA (E)

(e) orice alt parametru care permite 
realizarea unei evaluări a pericolului pentru 
sănătate sau mediu prezentat de 
amestecurile care conţin substanţa 
periculoasă în cauză sau a substanţelor care 
conţin substanţe periculoase cum ar fi 
impurităţi, aditivi şi componente, dacă este 
relevant.

(e) orice alt parametru care permite 
realizarea unei evaluări a pericolului pentru 
sănătate sau mediu prezentat de 
amestecurile care conţin substanţa 
periculoasă în cauză sau a substanţelor care 
conţin substanţe periculoase cum ar fi 
impurităţi, aditivi şi componente 
identificate, dacă este relevant.
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Justificare

The current Annex VI to the Dangerous Substances Directive ( section 1.7.2.1 ) requires to 
classify substances where impurities, additives or individual constituents are identified equal 
or above specified limits according to the requirements of the Dangerous Preparations 
Directive. This has been found appropriate for the classification of many complex substances 
with varying level impurities or constituents and the impossibility to identify all of them.

The formulation used in the proposal would lead automatically to the lowest cut-off value, 
regardless of justification.

Amendamentul 37
ARTICOLUL 41 ALINEATUL (1) PARTEA INTRODUCTIVĂ

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

(1) Orice fabricant sau importator, sau grup 
de fabricanţi sau importatori, denumiţi în 
continuare „notificatorii”, care introduce 
anual pe piaţă o cantitate mai mare de o 
tonă fie de substanţă supusă înregistrării în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr 1907/2006, fie 
de substanţă care este clasificată drept 
periculoasă ca atare sau într-un amestec 
peste limitele de concentraţie specificate în 
Directiva 1999/45/CE sau în prezentul 
regulament, dacă e cazul, ceea ce duce la 
clasificarea amestecului ca periculos, 
notifică Agenţiei următoarele informaţii 
pentru a fi incluse în inventarul menţionat 
la articolul 43:

Justificare

Article 6 of Regulation (EC) 1907/2006 lays down an obligation to register substances above 
a threshold of one tonne. In the light of the REACH provisions and the detailed assessments 
on the basis of which that threshold was set, the same threshold should apply in connection 
with the notification to the Agency of the information required under the GHS system.

Amendamentul 38
ARTICOLUL 43 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

Informaţiile din inventar care corespund 
informaţiilor menţionate la articolul 119
alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) Nr 1907/2006 sunt accesibile 
publicului. Agenţia acordă acces la 

Informaţiile din inventar care corespund 
informaţiilor menţionate la articolul 119 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr 
1907/2006 sunt accesibile publicului, cu 
excepţia cazului în care un furnizor a 
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celelalte informaţii despre fiecare substanţă 
din inventar notificatorilor şi solicitanţilor 
înregistrării care au trimis informaţii despre 
substanţa respectivă în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr 1907/2006. Agenţia acordă acces 
la astfel de informaţii altor părţi sub 
rezerva dispoziţiilor articolului 118 din 
regulamentul în cauză.

înaintat o cerere în conformitate cu 
articolul 26, pe care Agenţia a acceptat-o.
Agenţia acordă acces la celelalte informaţii 
despre fiecare substanţă din inventar 
notificatorilor şi solicitanţilor înregistrării 
care au trimis informaţii despre substanţa 
respectivă în conformitate cu articolul 29 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr 1907/2006. Agenţia acordă acces la 
astfel de informaţii altor părţi sub rezerva 
dispoziţiilor articolului 118 din 
regulamentul în cauză.

Justificare

Requests for intellectual property right protection must be guaranteed.

Amendamentul 39
ARTICOLUL 45

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

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

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

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

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

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

(3a) În fiecare an, statele membre 
transmit Bazei de date europene privind 
rănirile, constituită în conformitate cu 
programul EHLASS (European Home 
and Leisure Accident Surveillance System 
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– Sistemul european de supraveghere a 
accidentelor petrecute la domiciliu şi în 
timpul liber), date privind numărul de 
accidente şi amestecurile implicate, cu 
privire la care organismele numite au 
solicitat informaţii privind măsurile 
necesare pentru tratament şi vindecare.

Justificare

Intellectual property rights must be guaranteed. At the same time, injury data should be 
collected and disseminated.

Amendamentul 40
ARTICOLUL 46 ALINEATUL (1)

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare, inclusiv menţinerea unui sistem 
de controale oficiale, pentru a garanta că 
substanţele şi amestecurile nu sunt 
introduse pe piaţă decât dacă au fost 
clasificate, etichetate şi ambalate în 
conformitate cu prezentul regulament.

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare, inclusiv menţinerea unui sistem 
de controale oficiale şi alte activităţi, după 
caz, pentru a garanta că substanţele şi 
amestecurile nu sunt introduse pe piaţă 
decât dacă au fost clasificate, etichetate şi 
ambalate în conformitate cu prezentul 
regulament.

Justificare

From REACH.

Amendamentul 41
ARTICOLUL 47

Statele membre stabilesc dispoziţiile 
privind penalizările aplicabile pentru 
încălcarea dispoziţiilor prezentului 
regulament şi vor lua toate măsurile 
necesare pentru a garanta executarea 
acestora. Penalizările prevăzute trebuie să 
fie efective, proporţionale şi disuasive. 
Statele membre informează Comisia despre 
dispoziţiile în cauză nu mai târziu de 
optsprezece luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, precum şi despre 
orice modificare ulterioară care le 
afectează în cel mai scurt termen.

Statele membre stabilesc dispoziţiile 
privind penalizările aplicabile pentru 
încălcarea dispoziţiilor prezentului 
regulament şi vor lua toate măsurile 
necesare pentru a garanta executarea 
acestora. Penalizările prevăzute trebuie să 
fie efective, proporţionale şi disuasive. 
Statele membre informează Comisia despre 
dispoziţiile în cauză nu mai târziu de 
optsprezece luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, precum şi despre 
orice modificare ulterioară care le 
afectează în cel mai scurt termen. Comisia 
evaluează datele privind penalizările şi 



PR\700983RO.doc 27/30 PE398.679v01-00

RO

difuzează practicile cele mai eficiente.

Justificare

The Commission should analyse the measures that Member States take to ensure a proper 
implementation of this Regulation. Information on the most effective penalties should be 
disseminated to Member States.

Amendamentul 42
ARTICOLUL 53

Comisia poate ajusta sau adapta 
articolele 12, 14, 23, 27 până la 32 şi 
37 alineatul (2), al doilea şi al treilea 
subpunct, precum şi anexele I - VII la 
progresul tehnic. Acele măsuri care vizează 
modificarea elementelor neesenţiale din 
prezentul regulament, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 54 
alineatul (3). Din motive de urgenţă 
imperative, Comisia poate recurge la 
procedura de urgenţă prevăzută la articolul 
54 alineatul (4)

Comisia poate ajusta sau adapta anexele I –
VII la progresul tehnic şi ştiinţific în 
conformitate cu normele stabilite în 
prezentul regulament. Comisia ţine seama 
în mod corespunzător de dezvoltarea 
sistemului GHS în cadrul ONU, de 
noutăţile apărute în cadrul programelor şi 
convenţiilor internaţionale din domeniul 
chimiei, de datele provenite din bazele de 
date privind accidentele, cum ar fi 
centrele de informare cu privire la 
otrăvuri şi EHLASS (European Home 
and Leisure Accident Surveillance System 
– Sistemul european de supraveghere a 
accidentelor petrecute la domiciliu şi în 
timpul liber), precum şi de validarea de
către ECVAM a unor metode de testare 
alternative. Acele măsuri care vizează 
modificarea elementelor neesenţiale din 
prezentul regulament, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 54 
alineatul (3). Din motive de urgenţă 
imperative, Comisia poate recurge la 
procedura de urgenţă prevăzută la articolul 
54 alineatul (4).

Justificare

The adaptation of the regulation to technical and scientific progress is necessary, but it can 
only take place within the legal framework adopted in co-decision. Articles of this Regulation 
should only be amended in co-decision. In the further adaptations, developments in GHS and 
other international chemical programmes and conventions must be taken into account.
Accident databases provide information on practical impacts of this legislation, which should 
also be considered.
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EXPUNERE DE MOTIVE

In 1980 the debate on chemicals and the part they play in our lives opened at international 
level, first within the International Labour Organisation and then within the United Nations 
which, following various interim stages (Rio in 1992, Johannesburg in 2002), adopted the 
GHS in December 2002 (with a revision in 2005).
At European level:

§ In 2001, the Commission published a White Paper entitled 'Strategy for a future 
Chemicals Policy', in which it stated that it intended to propose that the GHS be 
incorporated into Community legislation.

§ 29 October 2003: in the Explanatory Memorandum to the amendment to Directive 
67/548/EC adopted together with REACH, the Commission stated its intention to draft 
a proposal on the GHS.

§ Stakeholder consultations were held between 21 August 2006 and 21 October 2006.
370 contributions were received.

§ 27 June 2007: the Commission adopted the proposal.

• In June 2007, REACH, one of the main strands of the chemicals policy, entered into 
force.

GHS
The GHS is an voluntary international harmonisation programme which the EU decided to 
join in order to establish a common, consistent basis for dealing with chemical hazards which 
set out fundamental rules to ensure:
- safety in the transport of hazardous goods;
- protection of consumer and worker health and safety and of the environment.

Specifically, the proposal for a regulation:

• harmonises the classification of substances and mixtures and the rules on the labelling 
and packaging of hazardous substances and mixtures;

• introduces an obligation for suppliers to classify substances and mixtures;

• establishes a list of substances with their harmonised classifications and labelling at 
Community level (in part 3 of Annex VI);

• establishes a classification and labelling inventory which is made up of all 
notifications, submissions and harmonised classifications.

Given the scale of international trade in chemicals, it was felt that an international harmonised 
classification and labelling system was the best means of ensuring – in addition to safety – the 
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quality and consistency of information on products manufactured locally or imported and of 
monitoring exposure to substances and, thereby, health and environmental protection 
standards worldwide. Clearer, understandable and relevant information provision to 
consumers will ensure that this legislation produces optimum results.

As things currently stand, the same substance or percentage concentration of a substance may 
be classified in a very different way from one country to another owing to the use of different 
classification systems. The classifications for the same substance may be vary from 
hazardous, toxic or harmful to non-hazardous (e.g. oral toxicity LD50 = 257mg/kg is 
classified as hazardous under the GHS classification; in the EU and countries such as 
Australia, Malaysia and Thailand, it is classified as harmful, with the St. Andrews Cross; in 
the USA, Canada, Japan and Korea, it is classified as toxic; in New Zealand as hazardous; and 
in China as non-hazardous).

Substances which in Europe are classified as hazardous may – for example in countries such 
as China – not carry any warnings on their labels. In addition to giving rise to unfair 
competitive advantages, this situation is a serious threat to consumers everywhere, 
particularly in a global market. This is one of the main reasons why the Commission and the 
Member States took part in the work carried out by the United Nations and decided to 
incorporate the system into European legislation.

Chemicals are produced and traded throughout the world, and the risks are the same 
irrespective of location. The risk classification system must therefore not differ from country 
to country. The risk or lack of risk is the same for consumers everywhere.

GHS time limits

The reclassification and labelling of substances must be completed by:

• 1 December 2010 for substances (3.5 years after the entry into force of REACH);
• 1 June 2015 for mixtures (4.5 years after the entry into force of REACH).

The time limits run from the entry into force of REACH, and any further delay in the adoption 
of this regulation could place a heavy burden on companies and their staff. Therefore, given 
that the text comes from the United Nations and is the product of international negotiations in 
which the Commission and all the Member States took part, it has been decided to table only 
as many amendments as are necessary to bring the proposal into line with existing provisions 
in the sector and make it more consistent with REACH.


