
PR\937734LT.doc PE513.046v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2013/0062(COD)

30.5.2013

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant 
suderinti su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 
92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/37/EB
(COM(2013) 0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja: Sari Essayah



PE513.046v01-00 2/16 PR\937734LT.doc

LT

PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant suderinti 
su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 
94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB
(COM(2013) 0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0102),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 
straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0047/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 153 straipsnyje numatyta, kad 
Europos Parlamentas ir Taryba 
direktyvomis gali nustatyti būtiniausius 
reikalavimus, skatinančius sąlygų, 
pirmiausia darbo aplinkos, gerinimą, kad 
būtų užtikrinta geresnė darbuotojų 

(1) Sutarties 153 straipsnyje numatyta, kad 
Europos Parlamentas ir Taryba 
direktyvomis gali nustatyti būtiniausius 
reikalavimus, skatinančius sąlygų, 
pirmiausia darbo aplinkos, gerinimą, kad 
būtų užtikrinta geresnė darbuotojų 

                                               
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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sveikatos apsauga ir sauga. Tokiose 
direktyvose negalima nustatyti 
administracinių, finansinių ir teisinių 
apribojimų, galinčių varžyti mažųjų ir 
vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą;

sveikatos apsauga ir sauga. Tokiose 
direktyvose negalima nustatyti 
administracinių, finansinių ir teisinių 
apribojimų, galinčių varžyti mažųjų ir 
vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą bei jų 
darbo vietų kūrimo potencialą;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šie pakeitimai būtini, kad pirmiau
minėtos direktyvos ir toliau būtų 
veiksmingos;

(5) šie pakeitimai būtini, kad penkios 4 
konstatuojamojoje dalyje minėtos 
direktyvos ir toliau būtų veiksmingos. 
Tačiau jie nekeičia šių direktyvų taikymo 
sričių ar apsaugos, kurią jos suteikia, 
lygio. . Vis dėlto atsižvelgiant į 
technologinę pažangą visos penkios 
direktyvos turėtų būti persvarstomos 
siekiant užtikrinti, kad pavojingų 
cheminių medžiagų ir mišinių naudojimas 
darbo aplinkoje būtų tinkamai 
reglamentuojamas ir kad būtų 
užtikrinamas tinkamas sveikatos ir saugos 
lygis;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Direktyva 92/58/EEB
III priedo 1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Talpyklos, darbe naudojamos 
cheminėms medžiagoms ar mišiniams, 

1. Talpyklos, darbe naudojamos 
cheminėms medžiagoms ar mišiniams, 
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klasifikuojamiems kaip pavojingiems pagal 
kriterijus, taikomus bet kurioms 
pavojingumo klasėms ar kategorijoms
(2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 klasės, 2.8 klasės A ir 
B tipai, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasės 1 ir 2 
kategorijos, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijos, 
2.15 klasės A–F tipai, 3.1–3.6 klasės, 3.7 
klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai 
ir vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė –
ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės) 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, ir 
talpyklos, naudojamos tokioms 
pavojingoms medžiagoms arba mišiniams 
sandėliuoti kartu su matomais vamzdžiais, 
kuriuose yra laikomos pavojingos 
medžiagos arba mišiniai arba kuriais tos 
medžiagos arba mišiniai gabenami, privalo 
būti ženklinami atitinkamomis 
piktogramomis pagal tą reglamentą.

klasifikuojamiems kaip pavojingiems pagal 
kriterijus, taikomus bet kurioms 
pavojingumo klasėms ar kategorijoms
(2.1–2.16, 3.1–3.6 ir 3.7 klasės –
neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir 
vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė –
ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės) 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, ir 
talpyklos, naudojamos tokioms 
pavojingoms medžiagoms arba mišiniams 
sandėliuoti kartu su matomais vamzdžiais, 
kuriuose yra laikomos pavojingos 
medžiagos arba mišiniai arba kuriais tos 
medžiagos arba mišiniai gabenami, privalo 
būti ženklinami atitinkamomis 
piktogramomis pagal tą reglamentą.

Pirma pastraipa netaikoma nei 
konteineriams, naudojamiems darbe 
trumpą laiką, nei konteineriams, kurių 
turinys dažnai keičiamas, nebent būtų 
imamasi alternatyvių reikiamų priemonių, 
ypač informuojant ir (arba) apmokant, 
kad būtų užtikrintas toks pats apsaugos 
lygis.
1 dalyje nurodomos etiketės gali būti:
– pakeičiamos įspėjimo ženklais, kaip 
nustatyta II priede, naudojant tokias 
pačias piktogramas arba simbolius,
– papildomos informacija, pvz., 
nurodomas pavojingos medžiagos arba 
mišinio pavadinimas ir (arba) formulės 
bei rizikos ypatumai,
– darbo vietoje pervežant konteinerius, 
papildomos arba pakeičiamos ženklais, 
naudojamais visoje Bendrijoje 
pavojingoms medžiagoms arba mišiniams 
pervežti.

Or. en
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Pagrindimas

Visi etiketės elementai, pvz., GHS piktogramos, įtrauktos į Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, 
turėtų būti įtraukti visoms klasėms ir kategorijoms. Atrodo, kad Komisijos pasiūlymo 2 ir 
3 dalys netyčia pašalintos. Šiuo pakeitimu tos dalys grąžinamos, taip pat suderinama 
terminologija: „mišiniai“ vietoj „preparatų“ ir „Sąjunga“ vietoj „bendrija“. Žodis 
„pavojingas“ lietuvių kalboje nekeičiamas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 92/58/EEB
I priedo 3 skirsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) cheminiai veiksniai, pagal Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
paženklinti kaip 1A, 1B kategorijos 
kancerogenai, 1A arba 1B kategorijos 
lytinių ląstelių mutagenai, 1A arba 1B 
kategorijos toksiškai veikiančios 
reprodukciją medžiagos arba toksiškai 
veikiančios reprodukciją medžiagos, 
turinčios poveikį laktacijai arba darančios 
poveikį per laktaciją, jei šie veiksniai dar 
neįtraukti į II priedą;

a) cheminiai veiksniai, pagal Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
klasifikuojami kaip 1A, 1B kategorijos 
kancerogenai, 1A arba 1B kategorijos 
lytinių ląstelių mutagenai, 1A arba 1B 
kategorijos toksiškai veikiančios 
reprodukciją medžiagos arba toksiškai 
veikiančios reprodukciją medžiagos, 
turinčios poveikį laktacijai arba darančios 
poveikį per laktaciją, jei šie veiksniai dar 
neįtraukti į II priedą;

Or. en

Pagrindimas

Prieš pažymint cheminę medžiagą kaip priklausančią tam tikrai kategorijai, reikia cheminius 
veiksnius klasifikuoti kaip priklausančius tai kategorijai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 94/33/EB
Priedo I skirsnio 2 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1A, 1B, 1C kategorijos odą ėsdinančios 
medžiagos;

– 1A, 1B, 1C subkategorijos odą 
ėsdinančios medžiagos;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Reglamentą 1272/2008 skirstoma į subkategorijas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 94/33/EB
Priedo I skirsnio 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kategorijos „nestabilios sprogiosios 
medžiagos“ arba 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 poklasio 
sprogiosios medžiagos;

– kategorijos „nestabilios sprogiosios 
medžiagos“ arba 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
poklasio sprogiosios medžiagos;

Or. en

Pagrindimas

Nėra priežasties neįtraukti 1.4 poklasio. Pagal 94/33/EB 7 straipsnio 2 dalies d punktą jaunus 
asmenis reikia apsaugoti, jeigu darbas yra susijęs su nelaimingų atsitikimų rizika, kylančia 
dėl jaunuolių neišmanymo arba nesugebėjimo jos išvengti, kadangi nepakankamai dėmesio 
skiriama saugai, trūksta patirties arba jie nėra pakankamai apmokyti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 94/33/EB
Priedo I skirsnio 3 punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– savaime reaguojančios medžiagos ir 
mišiniai, A ir B tipai;
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Or. en

Pagrindimas

Pagal 94/33/EB 7 straipsnio 2 dalies d punktą jaunus asmenis reikia apsaugoti, jeigu darbas 
yra susijęs su nelaimingų atsitikimų rizika, kylančia dėl jaunuolių neišmanymo arba 
nesugebėjimo jos išvengti, kadangi nepakankamai dėmesio skiriama saugai, trūksta patirties 
arba jie nėra pakankamai apmokyti. Atsižvelgiant į 94/33/EB priedo 3 dalies a nuorodą, A ir 
B tipų (toksiškos, korozinės arba sprogstamosios) savaime reaguojančios medžiagos gali 
sukelti sprogimą, remiantis Reglamento I priedo 2.8.3 straipsniu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 94/33/EB
Priedo I skirsnio 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– A ir B tipo organiniai peroksidai;

Or. en

Pagrindimas

Pagal 94/33/EB 7 straipsnio 2 dalies d punktą jaunus asmenis reikia apsaugoti, jeigu darbas 
yra susijęs su nelaimingų atsitikimų rizika, kylančia dėl jaunuolių neišmanymo arba 
nesugebėjimo jos išvengti, kadangi nepakankamai dėmesio skiriama saugai, trūksta patirties 
arba jie nėra pakankamai apmokyti. Atsižvelgiant į 94/33 priedo 3 dalies a nuorodą (toksiški, 
koroziniai arba sprogstamieji) organiniai peroksidai gali sukelti sprogimą, remiantis 
Reglamento I priedo 2.15.3 straipsniu.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 94/33/EB
Priedo I skirsnio 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1 kategorijos specifinio toksiškumo 
konkrečiam organui (po kartotinio 
poveikio) medžiagos;

– 1 ir 2 kategorijų specifinio toksiškumo 
konkrečiam organui (po kartotinio 
poveikio) medžiagos;

Or. en
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Pagrindimas

Pagal 94/33/EB 7 straipsnio 2 dalies d punktą jaunus asmenis reikia apsaugoti, jeigu darbas 
yra susijęs su nelaimingų atsitikimų rizika, kylančia dėl jaunuolių neišmanymo arba 
nesugebėjimo jos išvengti, kadangi nepakankamai dėmesio skiriama saugai, trūksta patirties 
arba jie nėra pakankamai apmokyti. Atsižvelgiant į 94/33 priedo 3 dalies a nuorodą 
2 kategorijos (toksiškos, korozinės arba sprogstamosios) specifinio toksiškumo konkrečiam 
organui (po kartotinio poveikio) medžiagos daro didelį toksinį poveikį, remiantis Reglamento 
I priedo 3.9.2 straipsniu.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 94/33/EB
Priedo I skirsnio 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1 kategorijos kvėpavimo takus 
jautrinančios medžiagos;

– 1A ir 1B kategorijų kvėpavimo takus 
jautrinančios medžiagos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su kitomis Komisijos siūlomomis formuluotėmis.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 94/33/EB
Priedo I skirsnio 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1 kategorijos odą jautrinančios 
medžiagos;

– 1A ir 1B kategorijų odą jautrinančios 
medžiagos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su kitomis Komisijos siūlomomis formuluotėmis.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Direktyva 98/24/EB
2 straipsnio a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bet koks cheminis veiksnys, atitinkantis 
Reglamente Nr. 1272/2008 nustatytus 
kriterijus, taikomus priskiriant bet kurioms 
pavojingumo klasėms ar kategorijoms
(2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 klasės, 2.8 klasės A ir B 
tipai, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasės 1 ir 2 
kategorijos, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijos, 
2.15 klasės A–F tipai, 3.1–3.6 klasės, 3.7 
klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai 
ir vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė –
ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės), 
nepaisant to, ar tas cheminis veiksnys yra 
klasifikuojamas pagal tą reglamentą;

i) bet koks cheminis veiksnys, atitinkantis 
Reglamente Nr. 1272/2008 nustatytus 
kriterijus, taikomus priskiriant bet kurioms 
pavojingumo klasėms ar kategorijoms
(2.1–2.4, 2.6–2.15 klasės A–F tipai, 3.1–
3.6 klasės, 3.7 klasė – neigiamas poveikis 
lytinei funkcijai ir vaisingumui arba 
vystymuisi, 3.8 klasė – ne narkotinis 
poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės), nepaisant to, 
ar tas cheminis veiksnys yra 
klasifikuojamas pagal tą reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Reglamentą 1272/2008 C ir D, E ir F tipų savaime reaguojančios medžiagos ir 
mišiniai kaitinami gali užsidegti, 3 kategorijos (2.13) oksiduojantieji skysčiai ir 
oksiduojančiosios kietos medžiagos (2.14) gali padidinti gaisrą, todėl jie turėtų būti įtraukti į 
pavojingų cheminių veiksnių sąrašą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis
Direktyva 98/24/EB
2 straipsnio a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) bet koks cheminis veiksnys, kuris, nors 
ir neatitinka priskyrimo pavojingiems 
veiksniams kriterijų, kaip nurodyta i 
papunktyje, tačiau dėl savo fizinių, 
cheminių arba toksikologinių savybių, 
naudojimo būdo arba buvimo darbo 

iii) bet koks cheminis veiksnys, kuris, nors 
ir neatitinka priskyrimo pavojingiems 
veiksniams kriterijų, kaip nurodyta i 
papunktyje, tačiau dėl savo
fizikocheminių, cheminių arba 
toksikologinių savybių, naudojimo būdo 
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aplinkoje pobūdžio gali kelti pavojų 
darbuotojų saugai ir sveikatai, įskaitant 
visus cheminius veiksnius, kuriems pagal 3 
straipsnį yra nustatyta profesinio poveikio 
ribinė vertė.

arba buvimo darbo aplinkoje pobūdžio gali 
kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, 
įskaitant visus cheminius veiksnius, 
kuriems pagal 3 straipsnį yra nustatyta 
profesinio poveikio ribinė vertė.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 98/24 vartojami terminai „fizikocheminės, cheminės arba toksikologinės 
savybės“.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) 4 straipsnio 1 dalyje žodis 
„preparatas“ pakeičiamas žodžiu 
„mišinys“. 

Or. en

Pagrindimas

Reglamente 1272/2008 nuosekliai vartojamas terminas „mišinys“, o ne „preparatas“.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) 5 straipsnio 2 dalyje žodis 
„preparatas“ pakeičiamas žodžiu 
„mišinys“.

Or. en
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Pagrindimas

Reglamente 1272/2008 nuosekliai vartojamas terminas „mišinys“, o ne „preparatas“.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 2 d punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
6 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d) 6 straipsnio b punkte žodis 
„preparatai“ pakeičiamas žodžiu 
„mišiniai“.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente 1272/2008 nuosekliai vartojamas terminas „mišinys“, o ne „preparatas“.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
I priedo antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) I priedo pavadinime žodis 
„preparatai“ pakeičiamas žodžiu 
„mišiniai“.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente 1272/2008 nuosekliai vartojamas terminas „mišinys“, o ne „preparatas“.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki [...]
priima įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m.
birželio 1 d. priima įstatymus ir kitus teisės 
aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Reglamento 1272/2008 61.1 straipsniu, iki 2015 m. birželio 1 d. mišiniai 
klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami laikantis Direktyvos 1999/45/EB nuostatų. Būtų 
logiškiausia laikytis šio termino.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau – KŽP) galiojantys ES teisės aktai 
suderinami su GHS – Jungtinių Tautų sistema, naudojama pavojingoms cheminėms 
medžiagoms nustatyti ir vartotojams informuoti apie susijusius pavojus naudojant 
standartinius simbolius ir frazes ant pakuočių etikečių ir saugos duomenų lapuose. Priėmus 
KŽP reglamentą paaiškėjo, kad reikia atlikti techninius penkių Direktyvų (92/58/EEB, 
92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir 2004/37/EB), kuriose pateikiamos nuorodos į ES 
cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo teisės aktus, pakeitimus.

Penkių pirmiau paminėtų direktyvų nuorodų ir terminų suderinimas su KŽP reglamentu 
nereikalauja jokių taikymo srities ir pagal šias direktyvas suteikiamos apsaugos lygio 
pakeitimų; pranešėja taip pat mano, kad šiuo metu įsijungti į tokį procesą nepatartina. Todėl 
Komisijos siūlomi penkių direktyvų pakeitimai yra vien techninio pobūdžio. Jie įtraukiami į šį 
pranešimo projektą. Vis dėlto aišku, kad visas penkias direktyvas reikėtų nedelsiant 
persvarstyti siekiant užtikrinti, kad pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių naudojimas darbo 
aplinkoje būtų tinkamai reglamentuojamas ir kad būtų užtikrinamas tinkamas sveikatos ir
saugos lygis.


