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Pakeitimas 12
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Įmonėms teikiama nauda didės, kai vis 
daugiau pasaulio valstybių į savo teisės 
aktus įtrauks PSS;  Bendrija turėtų būti šio 
proceso lyderė, kad galėtų paskatinti kitas 
valstybes sekti jos pavydžiu ir suteiktų 
Bendrijos pramonei konkurencinio 
pranašumo.

(7) Įmonėms teikiama nauda didės, kai vis 
daugiau pasaulio valstybių į savo teisės 
aktus įtrauks PSS; Bendrija turėtų būti šio 
proceso lyderė, kad galėtų paskatinti kitas 
valstybes sekti jos pavydžiu ir suteiktų 
Bendrijos pramonei, ypač mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, konkurencinio 
pranašumo.

Or. el

Pagrindimas

Per Komisijos 2006 m. nuo rugpjūčio 21 d. iki spalio 21 d. surengtas konsultacijas internete 
gauta 370 atsakymų iš įmonių, iš kurių 45 proc. turi mažiau kaip 250 darbuotojų.

Pakeitimas 13
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Šis reglamentas turėtų pakeisti 1967 
m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 
67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių pavojingų medžiagų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą 
etiketėmis, suderinimo  ir 1999 m. gegužės 
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų 
preparatų klasifikavimą, pakavimą ir 
ženklinimą reglamentuojančių valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų 
derinimo.  Jame turėtų būti išlaikytas 

(15) Šis reglamentas turėtų pakeisti 1967 
m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 
67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių pavojingų medžiagų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą 
etiketėmis, suderinimo ir 1999 m. gegužės 
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų 
preparatų klasifikavimą, pakavimą ir 
ženklinimą reglamentuojančių valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų 
derinimo. Jame turėtų būti išlaikytas 
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dabartinis bendras žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygis, nustatytas 
minėtomis direktyvomis.  Todėl šiame 
reglamente reikėtų palikti kai kurias pavojų 
klases, kurioms taikomos tos direktyvos, 
tačiau iki šiol nėra įtrauktos į PSS.  Be to, 
siekiant sumažinti poveikį kitiems 
Bendrijos teisės aktams, kuriuose minima 
ši sąvoka, šiame reglamente būtina palikti 
tose direktyvose apibrėžtą sąvoką 
„pavojingas“, kuriai nepriklauso tos pavojų 
klasės, kurios yra PSS dalis, tačiau joms 
netaikomos direktyvos 67/548/EEB ir 
1999/45/EB.

dabartinis bendras žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygis, nustatytas 
minėtomis direktyvomis. Todėl šiame 
reglamente reikėtų palikti kai kurias pavojų 
klases, pvz., susijusias su ozono sluoksnio 
ardymu, kurioms taikomos tos direktyvos, 
tačiau iki šiol nėra įtrauktos į PSS. Be to, 
siekiant sumažinti poveikį kitiems 
Bendrijos teisės aktams, kuriuose minima 
ši sąvoka, šiame reglamente būtina palikti 
tose direktyvose apibrėžtą sąvoką 
„pavojingas“, kuriai nepriklauso tos pavojų 
klasės, kurios yra PSS dalis, tačiau joms 
netaikomos direktyvos 67/548/EEB ir 
1999/45/EB.

Or. el

Pagrindimas

Būtina nurodyti, kad Bendrijos teisės aktais apimama Pasaulinės suderintosios sistemos 
(PSS) spraga, susijusi su ozono sluoksnio erozija, t. y. pagrindine pasaulio aplinkos 
problema.

Pakeitimas 14
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant užtikrinti, kad būtų 
informuojama apie mišiniuose esančias 
pavojingas medžiagas, kai tinka, taip pat 
turėtų būti ženklinami mišiniai, kurių 
sudėtyje yra bent viena medžiaga, 
klasifikuojama kaip pavojinga, netgi tais 
atvejais, kai patys mišiniai nėra 
klasifikuojami kaip pavojingi.

(19) Siekiant užtikrinti, kad būtų 
informuojama apie mišiniuose esančias 
pavojingas medžiagas, taip pat užtikrinti 
apsaugą nuo jų, kai tinka, taip pat turėtų 
būti ženklinami mišiniai, kurių sudėtyje yra 
bent viena medžiaga, klasifikuojama kaip 
pavojinga, netgi tais atvejais, kai patys 
mišiniai nėra klasifikuojami kaip pavojingi.

Or. el
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Pagrindimas

Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo paskirtis – ne vien tik informuoti, bet ir padėti 
apsaugoti vartotojų sveikatą ir aplinką.  

Pakeitimas 15
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Siekiant užtikrinti tinkamą mišinių 
klasifikavimą, juos klasifikuojant reikėtų 
atsižvelgti į turimą informaciją apie 
sinergetinį ir slopinantį poveikius.

(32) Siekiant užtikrinti tinkamą mišinių 
klasifikavimą, juos klasifikuojant reikėtų 
atsižvelgti į turimą informaciją apie
sinerginį ir slopinamąjį (jų sudedamųjų 
dalių) poveikius.

Or. el

Pagrindimas

Pateikiama tinkamesnė pagrindime vartota formuluotė.

Pakeitimas 16
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Valdžios institucijos turėtų sutelkti 
išteklius ties daugiausia rūpesčių 
keliančiomis medžiagomis.  Todėl reikėtų 
priimti nuostatą, pagal kurią 
kompetentingos institucijos arba tiekėjai 
Agentūrai galėtų pateikti suderinto 
medžiagų, klasifikuojamų atsižvelgiant į jų 
kancerogeniškumą, gemalo ląstelių 
mutageniškumą arba toksiškumą 
reprodukcijai (kategorijos 1A arba 1B) ar 
pasižyminčių kvėpavimo takų jautrinimo 

(44) Valdžios institucijos turėtų sutelkti 
išteklius ties daugiausia rūpesčių sveikatos 
ir aplinkos požiūriu keliančiomis 
medžiagomis. Todėl reikėtų priimti 
nuostatą, pagal kurią kompetentingos 
institucijos arba tiekėjai Agentūrai galėtų 
pateikti suderinto medžiagų, 
klasifikuojamų atsižvelgiant į jų 
kancerogeniškumą, gemalo ląstelių 
mutageniškumą arba toksiškumą 
reprodukcijai (kategorijos 1A arba 1B) ar 
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arba bet kokiu kitu poveikiu, vertinant 
pagal kiekvieną konkretų atvejį, 
klasifikavimo pasiūlymus.  Agentūra turėtų 
pateikti savo nuomonę apie tokį pasiūlymą, 
o suinteresuotosioms šalims turėtų būti 
suteikiama galimybė pateikti pastabas.  
Tuomet Komisija turėtų spręsti dėl 
galutinės klasifikacijos.

pasižyminčių kvėpavimo takų jautrinimo 
arba bet kokiu kitu poveikiu, vertinant 
pagal kiekvieną konkretų atvejį, 
klasifikavimo pasiūlymus. Agentūra turėtų 
pateikti savo nuomonę apie tokį pasiūlymą, 
o suinteresuotosioms šalims turėtų būti 
suteikiama galimybė pateikti pastabas.
Tuomet Komisija turėtų spręsti dėl 
galutinės klasifikacijos.

Or. el

Pakeitimas 17
Edit Herczog, pritarė PSE darbo grupė

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
52a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52a) Siekdamos pateikti vartotojams 
tinkamą informaciją, išvengti 
neproporcingų priemonių, pvz., pakuotės, 
kurių negalėtų atidaryti vaikai, kurios gali 
būti numatomos todėl, kad medžiagos ir 
mišiniai klasifikuojami kaip kur kas 
pavojingesni nei yra iš tiesų, ir siekdamos 
išvengti dvigubų bandymų, valstybės 
narės turėtų numatyti procedūrą, skirtą 
visiems tam tikrų gaminių grupių 
tiekėjams, ypač mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), padėti tinkamai 
klasifikuoti tokias medžiagas ir mišinius, 
nustatyti tinkamą ženklinimą ir pakuotę.

Or. en

Pagrindimas

Kai gamintojui prieinama tik informacija, kurią jam pateikė gaminio (mišinio) sudėtinių 
medžiagų tiekėjas (-ai), jis klasifikuos mišinį įvertinęs informaciją pagal 9 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą procedūrą. Taigi gali būti, kad mišinys bus klasifikuojamas kaip mažiau arba kur 
kas labiau pavojingas, nei yra iš tiesų.  Kai bus nustatyta ir pripažinta procedūra, kurią 
taikant galima naudotis žiniomis, papildoma informacija ir duomenimis, siekiant įvertinti 
mišinį, bus užtikrinama tikslesnė klasifikacija, o tai ypač naudinga MVĮ.
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Pakeitimas 18
Edit Herczog, pritarė PSE darbo grupė

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai konkreti gaminių sektoriaus grupė 
įsteigia pavojaus vertinimo ir 
klasifikavimo centrą, kuris kaupia 
informacijos vertinimo žinias, bandymų 
duomenis, įrodymų patikimumo nuostatas 
ir vadinamuosius jungiamuosius 
principus (angl. bridging principles), 
taikomus šios gaminių grupės 
medžiagoms ir mišiniams, bet kuris tokių 
medžiagų ir mišinių tiekėjas gali remtis 
centro vertinimu, kuris pateikiamas 
siekiant nustatyti su medžiaga arba 
mišiniu susijusius pavojus.

Or. en

Pagrindimas

Kai gamintojui prieinama tik informacija, kurią jam pateikė gaminio (mišinio) sudėtinių 
medžiagų tiekėjas (-ai), jis klasifikuos mišinį įvertinęs informaciją pagal 9 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą procedūrą. Taigi gali būti, kad mišinys bus klasifikuojamas kaip mažiau arba kur 
kas labiau pavojingas, nei yra iš tiesų. Kai bus nustatyta ir pripažinta procedūra, kurią 
taikant galima naudotis žiniomis, papildoma informacija ir duomenimis, siekiant įvertinti 
mišinį, bus užtikrinama tikslesnė klasifikacija, o tai ypač naudinga MVĮ.

Pakeitimas 19
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Medžiaga arba mišinys, 
klasifikuojami kaip pavojingi, ženklinami 

1. Medžiaga arba mišinys, 
klasifikuojami kaip pavojingi, ant 
pakuotės ženklinami etikete, kurioje 
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etikete, kurioje nurodoma: nurodoma:

Or. ro

Pagrindimas

Ženklinti etikete galima tik pakuotę. Medžiagos, kurią reikia neutralizuoti, nurodymas ant 
pakuotės, kaip ir skubios pagalbos telefono numerio (112) nurodymas, – tai priemonė, 
padedanti užtikrinti saugumą kritiniu atveju.

Pakeitimas 20
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) tam tikrais atvejais medžiaga, kurią 
ištikus nelaimingam atsitikimui reikia 
neutralizuoti;

Or. ro

Pagrindimas

Ženklinti etikete galima tik pakuotę. Medžiagos, kurią reikia neutralizuoti, nurodymas ant 
pakuotės, kaip ir skubios pagalbos telefono numerio (112) nurodymas, – tai priemonė, 
padedanti užtikrinti saugumą kritiniu atveju.

Pakeitimas 21
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalies hb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) skubios pagalbos telefono numeris 
(112), skirtas kreiptis įvykus nelaimingam 
atsitikimui.
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Or. ro

Pagrindimas

Ženklinti etikete galima tik pakuotę. Medžiagos, kurią reikia neutralizuoti, nurodymas ant 
pakuotės, kaip ir skubios pagalbos telefono numerio (112) nurodymas, – tai priemonė, 
padedanti užtikrinti saugumą kritiniu atveju.

Pakeitimas 22
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) Nuolatinis pavojus vandens aplinkai, 1, 
2, 3 ir 4 kategorija.

k) Nuolatinis pavojus vandens aplinkai, 1 
ir 2 kategorija.

Or. en

Pagrindimas

Nuolatinio pavojaus vandens aplinkai 3 ir 4 kategorijos nesusijusios su pavojaus piktograma;
jei ant pakuotės nebūtų pateikta teiginio apie pavojų, vartotojai nežinotų apie šį konkretų 
pavojų. Siūlomas pakeitimas atspindi dabartinę praktiką pagal Pavojingų preparatų 
direktyvą, taikomą mišiniams, kurie priskiriami R10 arba R52/53 kategorijoms (t. y. 
kategorijoms, kurios nesusijusios su pavojaus simboliu). Siejama su 31 straipsnio 1 dalies a 
punkto (naujas) pakeitimu.

Pakeitimas 23
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ant pakuočių, kurių talpa ne didesnė 
kaip 125 ml, etikečių nereikia pateikti 
įspėjamųjų teiginių, jeigu medžiaga ar 
mišinys priskiriami nuolatinio pavojaus 
vandens aplinkai 3 ir 4 kategorijoms.
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Or. en

Pagrindimas

Siejama su 31 straipsnio 1 dalies k punkto pakeitimu. Nuolatinio pavojaus vandens aplinkai 3 
ir 4 kategorijos nesusijusios su pavojaus piktograma; jei ant pakuotės nebūtų pateikta teiginio 
apie pavojų, vartotojai nežinotų apie šį konkretų pavojų. Siūlomas pakeitimas atspindi 
dabartinę praktiką pagal Pavojingų preparatų direktyvą, taikomą mišiniams, kurie 
priskiriami R10 arba R52/53 kategorijoms (t. y. kategorijoms, kurios nesusijusios su pavojaus 
simboliu).

Pakeitimas 24
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reikalavimas ženklinti etikete 
neprivalomas vienkartinio vartojimo (ar 
vienkartinio naudojimo, ar vienos 
porcijos, ar vienos dozės) medžiagų 
pakuotėms, kurios sudėtos į vieną bendrą 
pakuotę, paženklintą pagal šio reglamento 
reikalavimus, ir iš kurių produktas, 
vadovaujantis pakuotėje pridedamais 
vartojimo arba naudojimo nurodymais, 
išimamas tik vienkartiniam naudojimui.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime išaiškinama padėtis, kai tiekiami mišiniai, supakuoti po vieną dozę, t. y. kai 
produktas (pvz., tabletė): a) skirtas naudoti vieną kartą; b) turi būti išimamas iš bendros 
išorinės pakuotės prieš pat jį naudojant; ir c) visi nurodymai (ir kitas ženklinimas) pateikiami 
ant bendros išorinės pakuotės.
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Pakeitimas 25
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu naudojama vidinė ir išorinė 
pakuotė, o ant išorinės pakuotės 
piktograma pateikiama ne pagal pavojingų 
krovinių vežimo taisykles, nustatytas 
Reglamente (EEB) Nr. 3922/91, 
Direktyvoje 94/55/EB, Direktyvoje 
96/49/EB arba Direktyvoje 2002/59/EB, 
tuomet ir vidinė, ir išorinė pakuotė 
ženklinamos pagal šį reglamentą.

1. Jeigu naudojamos vidinė ir išorinė 
pakuotės ir išorinė pakuotė ženklinama 
pagal pavojingų krovinių vežimo taisykles, 
nustatytas Reglamente (EEB) Nr. 
3922/91, Direktyvoje 94/55/EB, 
Direktyvoje 96/49/EB arba Direktyvoje 
2002/59/EB, tuomet vidinė pakuotė 
ženklinama pagal šį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su Pavojingų preparatų direktyvos 11 straipsnio 6a dalimi.

Pakeitimas 26
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
48 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Reklamuojant tam tikrą medžiagą ir 
(arba) mišinį, būtina siekti pateikti tikslią 
ir nešališką informaciją, o ne klaidinti 
galutinius vartotojus.

Or. el

Pagrindimas

Iš esmės svarbu nustatyti tikslą, kurio siekiama reklamuojant medžiagas ir mišinius.
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