
AM\710142LT.doc PE402.685v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2007/0121(COD)

26.2.2008

PAKEITIMAI
43 - 160

Pranešimo projektas
Amalia Sartori
(PE398.679v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių 
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies 
keičiančio Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))



PE402.685v01-00 2/91 AM\710142LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\710142LT.doc PE402.685v01-00

LT LT

Pakeitimas 43
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Šiuo reglamentu turėtų būti 
užtikrinamas aukštas žmonių sveikatos 
bei aplinkos apsaugos lygis ir laisvas 
cheminių medžiagų bei mišinių judėjimas, 
kartu sustiprinant konkurencingumą bei 
naujovių diegimą.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 44
Gyula Hegyi

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 
Bemdrijos pramonei konkurencinio 
pranašumo.

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

Or. en

Pagrindimas

Pasitikėjimas cheminių medžiagų pramone per pastaruosius metus sumažėjo. Griežta 
ženklinimo sistema gali padėti užtikrinti didesnį vartotojų pasitikėjimą cheminių medžiagų 
pramonės produktais.
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Pakeitimas 45
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Todėl yra labai svarbu Bendrijoje 
suderinti medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo bei ženklinimo nuostatas, 
atsižvelgiant į PSS klasifikavimo kriterijus 
ir ženklinimo etiketėmis taisykles, bet 
kartu ir tęsiant 40 metų patirtį, įgytą 
įgyvendinant galiojančius Bendrijos 
cheminių medžiagų teisės aktus, ir išlaikant 
klasifikavimo ir ženklinimo etiketėmis 
suderinimu pasiektą apsaugos lygį, taikant 
Bendrijos pavojaus klases, kurios dar 
nepriklauso PSS, ir galiojančias ženklinimo 
bei pakavimo taisykles.

(8) Todėl yra labai svarbu Bendrijoje 
suderinti medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo bei ženklinimo nuostatas, 
visapusiškai atsižvelgiant į PSS 
klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo 
etiketėmis taisykles, bet kartu ir tęsiant 40 
metų patirtį, įgytą įgyvendinant 
galiojančius Bendrijos cheminių medžiagų 
teisės aktus, ir išlaikant klasifikavimo ir 
ženklinimo etiketėmis suderinimu pasiektą 
apsaugos lygį, taikant Bendrijos pavojaus 
klases, kurios dar nepriklauso PSS, ir 
galiojančias ženklinimo bei pakavimo 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomą reglamentą pasiekti suderinimo tikslo bus galima tik tuo atveju, jei visi PSS 
klasifikavimo kriterijai ir ženklinimo taisyklės bus perkelti į Bendrijos teisę. Ūmaus 
toksiškumo 5 kategorija įtraukta į PSS, taigi į ją taip pat reikėtų atsižvelgti. Priešingu atveju, 
sumažėtų pagal ES teisės aktus užtikrinama apsauga, nes dėl pasikeitusių klasifikavimo 
kriterijų daugeliui mišinių nebūtų suteikiama atitinkama klasifikavimo kategorija ir jie nebūtų 
ženklinami.

Pakeitimas 46
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Kadangi tiekėjui atliekant 
klasifikavimą užtinkrinama vienoda visų 
medžiagų ir mišinių klasifikacija visoje 
ES, tai yra pagrindinis veiksnys, 
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užtikrinantis laisvą prekių judėjimą 
vidaus rinkoje. Taigi tokia klasifikavimo 
tvarka turėtų būti taikoma visoms 
cheminėms medžiagoms ir mišiniams, 
kuriems taikomas šis reglamentas.
Valstybės narės raginamos įdiegti sistemą, 
pagal kurią tiekėjas atlieka klasifikavimą 
visose cheminių medžiagų klasifikavimo 
srityse.  

Or. fr

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių teisės akto tikslų – cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir 
ženklinimo suderinimas siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų vidaus rinkoje. Tiekėjo 
atliekamas klasifikavimas, nustatytas 4 straipsnyje, yra esminis principas siekiant užtikrinti 
vienodą klasifikavimą visoje ES. Taigi šį principą reikėtų taikyti visoms be išimčių cheminėms 
medžiagoms ir mišiniams, kuriems taikomas šis reglamentas.

Pakeitimas 47
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Siekiant užtikrinti, kad pirkėjai gautų 
reikiamą informaciją apie pavojus, 
gamintojai, importuotojai ir paskesni 
naudotojai turėtų pakuoti bei ženklinti 
medžiagas ir mišinius, vadovaudamiesi 
nustatyta klasifikacija, o platintojai turėtų 
užtikrinti, kad jie perduos gautąją 
informaciją arba nekeisdami ankstesnio 
ženklinimo, arba patys ženklindami pagal 
šio reglamento nuostatas. Jeigu platintojai 
keičia madžiagų arba mišinių etiketes arba 
pakavimą, jie taip pat turėtų įsipareigoti 
klasifikuoti tas medžiagas arba mišinius 
remiantis šio reglamento nuostatomis.

(18) Siekiant užtikrinti, kad pirkėjai gautų 
reikiamą patikimą ir skaidrią informaciją 
apie pavojus, gamintojai, importuotojai ir 
paskesni naudotojai turėtų pakuoti bei 
ženklinti medžiagas ir mišinius, 
vadovaudamiesi nustatyta klasifikacija, o 
platintojai turėtų užtikrinti, kad jie perduos 
gautąją informaciją arba nekeisdami 
ankstesnio ženklinimo, arba patys 
ženklindami pagal šio reglamento 
nuostatas. Jeigu platintojai keičia medžiagų
arba mišinių etiketes arba pakavimą, jie 
taip pat turėtų įsipareigoti klasifikuoti tas 
medžiagas arba mišinius remiantis šio 
reglamento nuostatomis.



PE402.685v01-00 6/91 AM\710142LT.doc

LT

Or. pl

Pakeitimas 48
Gyula Hegyi

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 turėtų būti 
ženklinami mišiniai, kurių sudėtyje yra 
bent viena medžiaga, klasifikuojama kaip 
pavojinga, netgi tais atvejais, kai patys 
mišiniai nėra klasifikuojami kaip pavojingi.

Or. en

Pagrindimas

Visada turėtų būti ženklinama, jei esama pavojingų medžiagų, net ir mišiniuose.

Pakeitimas 49
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Nors bet kokią medžiagą ar mišinį 
galima suklasifikuoti remiantis turima 
informacija, tačiau tokia turima
informacija, naudojama pagal šį 
reglamentą, turėtų atitikti atitinkamas 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nuostatas, 
nuostatas dėl vežimo arba informacijos 
patvirtinimo tarptautinius principus ar 
procedūras, siekiant užtikrinti rezultatų 
kokybę, palyginamumą ir derėjimą su 
kitais tarptautiniais arba Bendrijos 

(21) Bet kokią medžiagą ar mišinį galima 
suklasifikuoti remiantis turima informacija.
Turima informacija, naudojama pagal šį 
reglamentą, turėtų atitikti atitinkamas 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nuostatas, 
nuostatas dėl vežimo arba informacijos 
patvirtinimo tarptautinius principus ar 
procedūras, siekiant užtikrinti rezultatų 
kokybę, palyginamumą ir derėjimą su 
kitais tarptautiniais arba Bendrijos 
reikalavimais. Tokios pačios tvarkos turėtų 
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reikalavimais. Tokios pačios tvarkos turėtų 
būti laikomasi tada, kai tiekėjas 
nusprendžia gauti naujos informacijos.

būti laikomasi tada, kai tiekėjas 
nusprendžia gauti naujos informacijos.

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad bet kokia turima svarbi informacija gali būti panaudota klasifikuojant 
medžiagą ar mišinį.

Pakeitimas 50
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
24a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) Atliekant arba prižiūrint tinkamumo 
patvirtinimo tyrimus, siekiant įvertinti 
bandymus ne su gyvūnais arba metodus, 
kuriuos taikant mažinamas naudojamų 
gyvūnų skaičius ar bandomųjų gyvūnų 
kančios, reikėtų atsižvelgti į poreikį 
klasifikuoti ir ženklinti medžiagas 
laikantis šio reglamento ir PSS 
įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Praeityje atliekant tinkamumo patvirtinimo tyrimus nepavyko užtikrinti, kad nauji bandymai 
būtų atliekami laikantis klasifikavimo, ženklinimo ir saugumo reikalavimų. Dėl to gali būti 
vėluojama taikyti naujus alternatyvius būdus, o bandymai su gyvūnais bus atliekami ir toliau, 
nors ir esama moksliškai patvirtintų alternatyvių būdų.
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Pakeitimas 51
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
24b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Tuo atveju, jei atliekant bandymus ne 
su gyvūnais ar atliekant su gyvūnais 
bandymus, kurie buvo patobulinti siekiant 
sumažinti naudojamų gyvūnų skaičių ar 
bandomųjų gyvūnų kančias, gaunami 
duomenys, kurie tiesiogiai nesuderinami 
su kai kuriais klasifikavimo ir ženklinimo 
kriterijais pagal šį Reglamentą, tačiau 
kurie visais atžvilgiais atitinka mokslinio 
tinkamumo patvirtinimo reikalavimus, 
skirtus apsaugoti žmonių sveikatai ir 
aplinkai, reikėtų suderinti šį Reglamentą, 
jei tai tinkamai moksliškai pagrįsta, 
siekiant užtikrinti, kad klasifikavimo ir 
ženklinimo kriterijai netaptų kliūtimi 
naudoti šių bandymų metodus.

Or. en

Pagrindimas

Nors PSS dažnai laikoma „neutralia bandymų metodų atžvilgiu“, tačiau įmanoma, kad 
taikant alternatyvius bandymų metodus (taikant bandomųjų gyvūnų pakeitimo, skaičiaus 
mažinimo ir naudojimo tobulinimo principą) gali būti gauta duomenų, kurie tiesiogiai 
neatitinka klasifikavimo kriterijų, daugelis jų susiję su „in vivo phenomena“ (gyvame 
organizme pastebėtais reiškiniais) arba tiesiogiai susiję su poveikiu bandomiesiems 
gyvūnams. Taigi turėtų būti įmanoma suderinti klasifikavimo ir ženklinimo kriterijus su 
atitinkamais metodais, kuriuos taikant nedaroma bandymų su gyvūnais.
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Pakeitimas 52
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Nauja informacija apie fizinius 
pavojus visada turi būti reikalinga, išskyrus 
tuos atvejus, kai duomenys jau žinomi arba 
2 dalyje numatyta leidžianti nukrypti 
nuostata..

(25) Bandymai, kuriais siekiama nustatyti
medžiagos ar mišinio fizinius pavojus, 
visada turi būti reikalingi, išskyrus tuos 
atvejus, kai patikimi ir atitinkami
duomenys jau žinomi arba 2 dalyje 
numatyta leidžianti nukrypti nuostata.

Or. fr

Pakeitimas 53
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Klasifikavimui skirti duomenys 
neturėtų būti gaunami atliekant bandymus 
su žmonėmis arba žmonių giminei 
nepriklausančiais primatais. Reikėtų 
atsižvelgti į turimus patikimus 
epidemiologinius duomenis bei patirtį, 
susijusią su medžiagų ir mišinių poveikiu 
žmonėms (pvz., duomenis apie poveikį 
darbo aplinkoje ir duomenis iš nelaimingų 
atsitikimų duomenų bazių); jiems turėtų 
būti teikiama pirmenybė prieš duomenis, 
gautus atliekant bandymus su gyvūnais, kai 
iš jų galima spręsti apie pavojus, 
nenustatytus bandymais su gyvūnais. 
Bandymų su gyvūnais rezultatai turėtų būti 
įvertinti atsižvelgiant į poveikio žmonėms 
duomenų rezultatus; taip pat, vertinant 
tiek su gyvūnais, tiek su žmonėmis 
susijusius duomenis, reikėtų pasitelkti 
ekspertų nuomones, siekiant užtikrinti 
geriausią įmanomą žmonių sveikatos 

(26) Klasifikavimui skirti duomenys 
neturėtų būti gaunami atliekant bandymus 
su žmonių giminei nepriklausančiais 
primatais. Apskritai nepriimtina, kad vien 
tik klasifikavimui skirti duomenys būtų 
gaunami atliekant bandymus su 
žmonėmis, – jie turėtų būti atliekami tik 
tuo atveju, jei nėra jokių kitų įmanomų 
alternatyvų. Reikėtų atsižvelgti į turimus 
patikimus epidemiologinius duomenis bei 
moksliškai pagrįstą patirtį, susijusią su 
medžiagų ir mišinių poveikiu žmonėms 
(pvz., duomenis apie poveikį darbo 
aplinkoje ir duomenis iš nelaimingų 
atsitikimų duomenų bazių); jiems turėtų 
būti teikiama pirmenybė prieš duomenis, 
gautus atliekant bandymus su gyvūnais, kai 
iš jų galima spręsti apie pavojus, 
nenustatytus bandymais su gyvūnais.
Bandymų su gyvūnais rezultatai turėtų būti 
lyginami su poveikio žmonėms duomenų 
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apsaugą. rezultatais; taip pat reikėtų pasitelkti 
ekspertų nuomones, siekiant užtikrinti 
geriausią įmanomą žmonių sveikatos 
apsaugą ir kad cheminė medžiaga ar 
mišinys būtų klasifikuojami atsižvelgiant į 
tikrąjį jų poveikį žmogaus sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Apskritai, siekiant klasifikuoti cheminę medžiagą ar mišinį, neturėtų būti leista atlikti 
bandymų su žmonių giminei nepriklausančiais primatais. Bandymus su žmonėmis turėtų būti 
leista atlikti išimtiniais atvejais siekiant užtikrinti žmonių sveikatos apsaugą. Šis tekstas 
labiau atitinka PSS ir Pavojinų medžiagų ir preparatų direktyvos tekstą.

Pakeitimas 54
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Pripažindami, kad taikyti skirtingų 
pavojų klasių kriterijus ne visada yra 
paprasta ir lengva, tiekėjai, siekdami gauti 
tinkamus rezultatus, turėtų taikyti įrodymų 
patikimumo nuostatas (angl. weight of 
evidence determinations), į kurias įeina ir 
ekspertų nuomonės.

(29) Pripažindami, kad taikyti skirtingų 
pavojų klasių kriterijus ne visada yra 
paprasta ir lengva, tiekėjai, siekdami gauti 
tinkamus rezultatus, turėtų taikyti įrodymų 
patikimumo nuostatas (angl. weight of 
evidence determinations), į kurias įeina ir 
ekspertų nuomonės bei pavienių mišinių ir 
cheminių medžiagų tyrimų 
ekotoksikologinius rezultatus.

Or. pl

Pagrindimas

Ekspertų nuomones galėtų papildyti tyrimų rezultatai.
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Pakeitimas 55
Urszula Krupa

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 
sinergetinį ir slopinantį poveikius. Taip pat 
reikėtų atkreipti dėmesį į informaciją apie 
kancerogeninį, mutageninį, toksišką 
reprodukcijai ar alerginį poveikį.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – papildyti poveikių sąrašą. Pasiūlymo 22 konstatuojamoje dalyje 
atkreipiamas ypatingas dėmesys į šiuos veiksnius. 

Pakeitimas 56
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Labai svarbu, kad į rinką pateikiamų 
medžiagų ir mišinių tapatybė būtų tiksliai 
nustatoma, tačiau Agentūra turėtų leisti 
įmonėms prireikus nurodyti cheminės 
medžiagos tapatybę tokiu būdu, kuris 
nekeltų pavojaus jų verslo 
konfidencialumui.

(37) Labai svarbu, kad į rinką pateikiamų 
medžiagų ir mišinių tapatybė būtų tiksliai 
nustatoma, tačiau Agentūra turėtų leisti 
įmonėms prireikus nurodyti nepavojingos 
cheminės medžiagos tapatybę tokiu būdu, 
kuris nekeltų pavojaus jų verslo 
konfidencialumui.

Or. en

Pagrindimas

Pavojingoms medžiagoms neturėtų būti taikomi švelnesni ženklinimo reikalavimai. Dėl verslo 
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rizikos išimtys gali būti taikomos tik nepavojingoms cheminėms medžiagoms.

Pakeitimas 57
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Labai svarbu, kad į rinką pateikiamų 
medžiagų ir mišinių tapatybė būtų tiksliai 
nustatoma, tačiau Agentūra turėtų leisti 
įmonėms prireikus nurodyti cheminės 
medžiagos tapatybę tokiu būdu, kuris 
nekeltų pavojaus jų verslo 
konfidencialumui.

(37) Labai svarbu, kad į rinką pateikiamų 
medžiagų ir mišinių tapatybė būtų tiksliai 
nustatoma, tačiau Agentūra turėtų leisti 
įmonėms prireikus nurodyti kai kurių 
cheminių medžiagų tapatybę tokiu būdu, 
kuris nekeltų pavojaus jų verslo 
konfidencialumui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti verslo paslaptis neturėtų būti leista nuslėpti didelį susirūpinimą keliančių 
chemiių medžiagų, pvz., kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai medžiagų, 
pavadinimo.

Pakeitimas 58
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Tarptautinės teorinės ir taikomosios 
chemijos sąjunga (IUPAC) yra seniai 
pripažintas cheminės nomenklatūros ir 
terminijos autoritetas. Pasaulyje plačiai 
paplitusi praktika medžiagoms duoti 
IUPAC pavadinimus, ir tai suteikia 
standartinį pagrindą nustatyti medžiagų 
tapatybę pasauliniu mastu daugiakalbėmis 
aplinkybėmis. Todėl šiame reglamente 
tikslinga naudoti šiuos pavadinimus.

(38) Tarptautinės teorinės ir taikomosios 
chemijos sąjunga (Iupac) yra seniai 
pripažintas cheminės nomenklatūros ir 
terminijos autoritetas. Pasaulyje plačiai 
paplitusi praktika medžiagoms duoti Iupac 
pavadinimus, ir tai suteikia standartinį 
pagrindą nustatyti medžiagų tapatybę 
pasauliniu mastu daugiakalbėmis 
aplinkybėmis. Todėl šiame reglamente 
tikslinga naudoti šiuos pavadinimus kartu 
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su bendraisiais pavadinimais, jei tokie 
yra.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis cheminių medžiagų turi bendrąjį pavadinimą, kuris labiau žinomas negu IUPAC 
pavadinimas, taigi reikėtų nurodyti ir bendrąjį pavadinimą, jei toks yra.

Pakeitimas 59
Gyula Hegyi

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 
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.

(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 
arba bet kokiu kitu poveikiu, vertinant 
pagal kiekvieną konkretų atvejį, 
klasifikavimo pasiūlymus. Taip pat reikėtų 
įtraukti medžiagas, kurios, kaip įrodyta, 
ardo endokrininę sistemą. Agentūra turėtų 
pateikti savo nuomonę apie tokį pasiūlymą, 
o suinteresuotosioms šalims turėtų būti 
suteikiama galimybė pateikti pastabas.
Tuomet Komisija turėtų spręsti dėl 
galutinės klasifikacijos. Patvarios, 
bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) 
medžiagos, labai patvarios ir didelės 
bioakumuliacijos (vPvB) medžiagos ar 
ūmaus toksiškumo 5 kategorijos 
medžiagios į šį Reglamentą turėtų būti 
įtrauktos vėliau. Per penkerius metus 
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Komisija turėtų pateikti išsamius 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų 
klasifikavimo kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams itin svarbu, kad, jei yra duomenų, būtų ženklinamos patvarios, bioakumuliacinės, 
toksiškos ir endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Komisija turėtų pateikti endokrininę 
sistemą ardančių medžiagų klasifikavimo kriterijus.

Pakeitimas 60
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Valstybės narės, siekdamos sukurti 
informavimo apie pavojingas medžiagas ir 
mišinius centrus, be kompetentingų 
institucijų, atsakingų už šio reglamento 
taikymą ir vykdymo užtikrinimą, turėtų 
paskirti įstaigas, atsakingas už informacijos 
apie žmonių sveikatą gavimą.

(52) Valstybės narės, siekdamos sukurti 
informavimo apie pavojingas medžiagas ir 
mišinius centrus, be kompetentingų 
institucijų, atsakingų už šio reglamento 
taikymą ir vykdymo užtikrinimą, turėtų 
paskirti įstaigas, atsakingas už informacijos 
gavimą bei apdorojimą ir už duomenų, 
susijusių su žmonių sveikata, rinkimą.

Or. pl

Pagrindimas

Svarbu ne tik gauti duomenų apie žmonių sveikatą, bet ir apdoroti didelį kiekį informacijos.
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Pakeitimas 61
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Valstybės narės, siekdamos sukurti 
informavimo apie pavojingas medžiagas ir 
mišinius centrus, be kompetentingų 
institucijų, atsakingų už šio reglamento 
taikymą ir vykdymo užtikrinimą, turėtų 
paskirti įstaigas, atsakingas už informacijos 
apie žmonių sveikatą gavimą.

(52) Valstybės narės, siekdamos sukurti 
informavimo apie pavojingas medžiagas ir 
mišinius centrus, be kompetentingų 
institucijų, atsakingų už šio reglamento 
taikymą ir vykdymo užtikrinimą, turėtų 
paskirti įstaigas, atsakingas už informacijos 
apie žmonių sveikatą gavimą. Komisija 
gautą informaciją turėtų viešai paskelbti 
internete.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie chemines medžiagas ir jų klasifikaciją turėtų būti skelbiama ir lengvai 
prieinama visuomenei.

Pakeitimas 62
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) medžiagų ir jų suderintų klasifikacijų 
bei ženklinimo etiketėmis Bendrijos lygiu 
sąrašo pateikimą VI priedo 3 dalyje;

d) medžiagų ir jų suderintų klasifikacijų 
bei ženklinimo etiketėmis Bendrijos lygiu 
sąrašo pateikimą VI priedo 3 dalyje ir 
visuomenės galimybės su juo susipažinti 
užtikrinimą;

Or. en

Pagrindimas

Medžiagų ir jų suderintų klasifikacijų bei ženklinimo etiketėmis sąrašas turėtų būti 
prieinamas visuomenei.
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Pakeitimas 63
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) moksliniams tyrimams bei taikomajai 
veiklai skirtoms medžiagoms ir mišiniams, 
kurie nepateikiami į rinką – jeigu iki 
minimumo sumažinamas jų poveikis, 
naudojant juos tokiomis kontrolės 
sąlygomis, tarsi jie būtų priskiriami 
kancerogeniškų, gemalo ląstelių 
mutageniškumo arba toksiškų 
reprodukcijai (CMR) medžiagų klasių 1A 
arba 1B kategorijoms pagal I priedą.

d) moksliniams tyrimams bei taikomajai 
veiklai skirtoms medžiagoms ir mišiniams, 
kurie nepateikiami į rinką – jeigu iki 
minimumo sumažinamas jų poveikis, 
naudojant juos tokiomis kontrolės 
sąlygomis, tarsi jie būtų priskiriami 
kancerogeniškų, jautrinančių, gemalo 
ląstelių mutageniškumo arba toksiškų 
reprodukcijai (CMR) medžiagų klasių 1A 
arba 1B kategorijoms pagal I priedą.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – į reglamentą įtraukti kitas galimas organizmų reakcijas į chemines 
medžiagas ir mišinius. Visi šie poveikiai minimi pasiūlymo 22 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 64
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Mišinys – tai dviejų ar daugiau tam 
tikromis proporcijomis sumaišytų 
cheminių medžiagų junginys,

Or. pl
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Pakeitimas 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priedo 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 ir 4.1 poskyriuose 
minimų pavojaus klasių atveju, kai šios 
klasės dėl veikimo būdo arba pobūdžio 
diferencijuojamos, medžiaga arba mišinys 
klasifikuojamas pagal tokią diferenciaciją.

I priedo 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9
ir 4.1 poskyriuose minimų pavojaus klasių 
atveju, kai šios klasės dėl veikimo būdo 
arba pobūdžio diferencijuojamos, 
medžiaga arba mišinys klasifikuojamas 
pagal tokią diferenciaciją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama papildyti tekstą. Pasikartojantis mutageniškas, kancerogeniškas ir toksiškas gemalo 
ląstelių poveikis konkrečiam veikiamam organui (STOT) gali būti diferencijuojamas pagal 
veikimo būdą.

Pakeitimas 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3.1–3.7 pavojaus klasės – neigiamas 
poveikis seksualinei funkcijai ir 
vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė –
ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės;

(b) 3.1 pavojaus klasė, išskyrus 5 
kategoriją, 3.2.–3.7 pavojaus klasės –
neigiamas poveikis seksualinei funkcijai ir 
vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė –
ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės;

Or. en

Pagrindimas

Nustačius ūmaus toksiškumo 5 kategoriją neturėtų kisti reglamente pateikiamos sąvokos 
„pavojingumas“ apibrėžtis, kad nebūtų daroma įtakos REACH reglamento taikymo sričiai ir 
kitiems su šiuo terminu susijusiems teisės aktams.
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Pakeitimas 67
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3.1–3.7 pavojaus klasės – neigiamas 
poveikis seksualinei funkcijai ir 
vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė –
ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės;

b) 3.1 pavojaus klasė, išskyrus 5 
kategoriją, 3.2.–3.7 pavojaus klasės –
neigiamas poveikis seksualinei funkcijai ir 
vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė –
ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės;

Or. en

Pagrindimas

Nors ir svarbu įtraukti pavojaus kategoriją – „ūmaus toksiškumo 5 kategorija“, dėl jos 
neturėtų kisti reglamente pateikiamos sąvokos „pavojingumas“ apibrėžtis, kad nebūtų 
daroma įtakos REACH reglamento taikymo sričiai ir kitiems su šiuo terminu susijusiems 
teisės aktams.

Pakeitimas 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti kitas pavojaus 
klasių diferenciacijas remdamasi veikimo 
būdu arba pobūdžiu ir tada iš dalies 
pakeičia 1 dalies antrą pastraipą. Šios 
priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas, turi būti priimamos laikantis 
reguliavimo procedūros su tikrinimu, 
nurodytos 54 straipsnio 3 dalyje.

3. Komisija gali nustatyti ir įtraukti kitas 
pavojaus klasių diferenciacijas, jei dėl jų 
buvo susitarta tarptautiniu lygmeniu,
remdamasi veikimo būdu arba pobūdžiu ir 
tada iš dalies pakeičia 1 dalies antrą 
pastraipą. Šios priemonės, skirtos 
neesminėms šio reglamento nuostatoms iš 
dalies keisti, patvirtinamos laikantis 54 
straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.“

Or. en
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Pagrindimas

Būtina visada siekti nuoseklumo atsižvelgiant į pasaulinio derinimo tikslus.

Pakeitimas 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai, importuotojai ir paskesni 
naudotojai, prieš pateikdami į rinką 
medžiagas ar mišinius, juos klasifikuoja 
pagal II antraštinę dalį.

1. Gamintojai ir importuotojai, prieš 
pateikdami į rinką medžiagas ar mišinius, 
juos klasifikuoja pagal II antraštinę dalį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo. Paskesni naudotojai turi ypatingų įsipareigojimų pagal REACH 
reglamentą, kurie neįtraukti  į klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą. Tačiau jei tolesni 
naudotojai naudoja medžiagą tiektinam mišiniui gaminti, jie tampa gamintojais, turinčiais 
įsiparigojimų pagal klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą.

Pakeitimas 70
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) bet kokia nauja patikima mokslinė 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Duomenys apie chemines medžiagas turėtų būti atnaujinami atsižvelgiant į naujausią 
mokslinę informaciją.
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Pakeitimas 71
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu 1 dalyje minimų tyrimų duomenų 
apie mišinį nėra, tiekėjas remiasi kita
turima informacija apie atskiras medžiagas 
ir panašius ištirtus mišinius, kuri gali būti 
tinkama nustatant, ar mišinys yra 
pavojingas, jeigu jis įsitikino, kad 
informacijos pakanka ir kad ji yra 
patikima, vertinant mišinį pagal 9 
straipsnio 4 dalį.

5. Jeigu 1 dalyje minimų duomenų apie 
mišinį nėra, tiekėjas remiasi visa turima 
informacija apie atskiras medžiagas ir 
mišinius arba mišinius, esančius panašiai 
susijusių mišinių grupėje, kuri gali būti 
tinkama nustatant, ar mišinys yra 
pavojingas, jeigu jis įsitikino, kad 
informacijos pakanka ir kad ji yra 
patikima, vertinant mišinį pagal 9 
straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Taikant įrodymų svarumo nuostatą ir naudojantis specialistų nuomone, kaip numatyta I 
priedo I dalies 1.1.1 poskyryje, būtina atsižvelgti į turimus duomenis apie mišinius, esančius 
bet kokioje panašiai susijusių mišinių grupėje. Ne visi 1 dalyje minimi duomenys, pvz., 1b 
dalyje minimi duomenys, yra tyrimų duomenys (įprasta reikšme), taigi žodį „tyrimų“ reikėtų 
išbraukti.

Pakeitimas 72
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl šio reglamento bandymai su 
žmonėmis ir žmonių giminei 
nepriklausančiais primatais neatliekami.

2. 2. Siekiant vien šio reglamento tikslų
bandymai su žmonėmis paprastai 
neleidžiami ir gali būti atliekami tik tuo 
atveju, jei nėra jokių kitų alternatyvų 
geriausiai užtikrinti žmogaus sveikatos 
apsaugai ir tam, kad medžiaga ar mišinys 
būtų klasifikuojami atsižvelgiant į tikrąjį 
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jų poveikį žmogaus sveikatai.
Siekiant šio reglamento tikslų bandymai 
su žmonių giminei nepriklausančiais 
primatais neatliekami.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir kruopščiai klasifikuoti chemines medžiagas ir mišinius, 
gali prireikti atlikti bandymus su žmonėmis (pvz., žmogaus odos mėginio bandymus) siekiant 
gauti informaciją apie tikrąjį poveikį žmonių sveikatai. Vis dėlto tokie bandymai turėtų būti 
leistini tik tada, kai nėra kitų alternatyvų. Siekiant šio reglamento tikslų bandymai su žmonių 
giminei nepriklausančiais primatais neturėtų būti atliekami.

Pakeitimas 73
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tinkamumo patvirtinimo tyrimai, 
atliekami siekiant įvertinti bandymus ne 
su gyvūnais arba metodus, kuriuos 
taikant mažinamas naudojamų gyvūnų 
skaičius ar bandomųjų gyvūnų kančios, 
skirti užtikrinti tam, kad taikant naujus 
bandymų metodus būtų atsižvelgta į šį 
Reglamentą ir panašius teisės aktus, 
pagal kuriuos įgyvendinama Cheminių 
medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo 
pasaulinė suderinta sistema kitose 
teisinėse sistemose, siekiant, kad 
klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai 
netaptų kliūtimi siekiant pakeisti ir 
patobulinti bandymus su gyvūnais ir 
sumažinti bandomųjų gyvūnų skaičių.

Or. en
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Pagrindimas

Praeityje atliekant tinkamumo patvirtinimo tyrimus nepavyko užtikrinti, kad nauji bandymai 
būtų atliekami atitinkant klasifikavimo, ženklinimo ir saugumo reikalavimus. Dėl to gali būti 
vėluojama taikyti naujus alternatyvius būdus, o bandymai su gyvūnais bus atliekami ir toliau, 
nors ir būtų jau moksliškai patvirtintų alternatyvių būdų.

Pakeitimas 74
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 2b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jei moksliškai pakankamai pagrįsta ir 
siekdama sumažindi bandymų su 
gyvūnais skaičių, Komisija pagal 54 
straipsnio 3 dalyje minimą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu atitinkamai 
suderina šį reglamentą, kad užtikrintų, 
jog klasifikavimo ir ženklinimo 
reikalavimai netaptų kliūtimi naudoti 
bandymų metodus, kuriuos taikant būtų 
pakeičiami ir patobulinami bandymai su 
gyvūnais ir sumažinamas bandomųjų 
gyvūnų skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Nors PSS dažnai laikoma „neutralia bandymų metodų atžvilgiu“, tačiau įmanoma, kad 
taikant alternatyvius bandymų metodus (taikant bandomųjų gyvūnų pakeitimo, skaičiaus 
mažinimo ir naudojimo tobulinimo principą) gali būti gauta duomenų, kurie tiesiogiai 
neatitinka klasifikavimo kriterijų, daugelis jų susiję su „in vivo phenomena“ (gyvame 
organizme pastebėtais reiškiniais) arba tiesiogiai susiję su poveikiu bandomiesiems 
gyvūnams.  Taigi turėtų būti įmanoma suderinti klasifikavimo ir ženklinimo kriterijus su 
atitinkamais metodais, kuriuos taikant neatliekama bandymų su gyvūnais.
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Pakeitimas 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bandymai, kurių reikia dėl šio 
reglamento, turi būti atliekami su tokia
medžiagos ar mišinio forma, kokia ji 
naudojama ar galima tikėtis, kad bus 
naudojama pateikus ją į rinką.

4. Bandymai, kurių reikia dėl šio 
reglamento, turi būti atliekami su tokios 
formos medžiaga ar mišiniu, kokia skirta 
naudoti, ar tokios formos ir (arba) tokios 
fizinės būsenos, kokios ji pateikiama į 
rinką.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su PSS teksto 1.3.3.1.1. dalies b punktu: „vertinant atsižvelgiant į tai, koks 
produktas iš tiesų naudojamas“.

Pakeitimas 76
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 4 dalie 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jeigu ši informacija nesuteikia 
galimybės taikyti jungiamųjų principų, 
medžiagas ar mišinius tiekėjas vertina 
taikydamas kitą (-us) I priedo kiekvieno 
poskyrio 3 ir 4 dalyse nurodytą (-us) 
metodą (-us).

Tačiau jeigu ši informacija nesuteikia 
galimybės taikyti jungiamųjų principų ir 
jeigu pagal ekspertų įvertinimą 
neleidžiama jų išplėsti, medžiagas ar 
mišinius tiekėjas vertina taikydamas kitą (-
us) I priedo kiekvieno poskyrio 3 ir 4 
dalyse nurodytą (-us) metodą (-us).

Or. en

Pagrindimas

Siekiama pagerinti suderinamumą su JTO PSS formuluote dėl ekspertų įvertinimo (violetinės 
knygos 1.3.2.4.8 punktas): „Taikant mišinių klasifikavimo metodą tam tikrose srityse, 
atsižvelgiama į ekspertų įvertinimą siekiant įsitikinti, kad turima informacija gali būti 
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naudojama didžiausiam įmanomam skaičiui mišinių, saugant žmonių sveikatą ir aplinką.“

Pakeitimas 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vertindami duomenis, gamintojas ar 
importuotojas atsižvelgia į papildomą 
informaciją, pvz., formą ir (arba) fizinę 
būseną, kuria naudojami į rinką pateikti 
medžiaga ar mišinys, ir gali atitinkamai 
patikslinti klasifikaciją. Klasifikuojant 
medžiagą ar mišinį reikėtų atsižvelgti į 
įprastas naudojimo ir vartojimo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą siekiama suderinti su esamu apsaugos lygmeniu, kad būtų išlaikytas 
įprastų naudojimo ir vartojimo sąlygų principas, kuris yra būtina galiojančių ES aktų 
nuostata, kaip pvz., klasė „pavojingas ozono sluoksniui“.

Pakeitimas 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 3 dalį tiekėjas gali nustatyti 
konkrečias koncentracijos ribas, kai 
medžiagą ar mišinį galima klasifikuoti kaip 
pavojingą, jeigu ta medžiaga kitoje 
medžiagoje ar mišinyje kaip priemaiša, 
priedas arba atskira sudedamoji dalis 
pasiekia ar viršija tą konkrečią 
koncentracijos ribą, tokiais atvejais:

1. Pagal 3 dalį tiekėjas gali nustatyti 
konkrečias koncentracijos ribas, kai 
medžiagą ar mišinį galima klasifikuoti kaip 
pavojingą, jeigu ta medžiaga kitoje 
medžiagoje ar mišinyje kaip nustatyta 
priemaiša, priedas arba atskira sudedamoji 
dalis pasiekia ar viršija tą konkrečią 
koncentracijos ribą, tokiais atvejais:
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a) jeigu informacija rodo, kad medžiagos 
keliamas pavojus yra akivaizdus, kai ji 
pateikiama mažesnės koncentracijos, nei 
nustatytoji bet kuriai pavojaus klasei I 
priedo 2 dalyje, arba mažesnės 
koncentracijos už bendrąsias 
koncentracijos ribas, nustatytas bet kuriai 
pavojaus klasei I priedo 3–5 dalyse;

a) jeigu informacija rodo, kad medžiagos 
keliamas pavojus yra akivaizdus, kai ji 
pateikiama mažesnės koncentracijos, nei 
nustatytoji bet kuriai pavojaus klasei I 
priedo 2 dalyje, arba mažesnės 
koncentracijos už bendrąsias 
koncentracijos ribas, nustatytas bet kuriai 
pavojaus klasei I priedo 3–5 dalyse;

b) išimtiniais atvejais, jeigu informacija 
rodo, kad medžiagos, klasifikuojamos kaip 
pavojinga, kiekis viršija minėtą 
koncentracijos ribą, nustatytą I priedo 2 
dalyje bet kuriai pavojaus klasei, arba 
bendrąsias koncentracijos ribas, nustatytas 
to priedo 3–5 dalyse bet kuriai pavojaus 
klasei, bet turima įtikinamų duomenų, kad 
medžiagos keliamas pavojus nėra 
akivaizdus..

b) kartais, jeigu informacija rodo, kad 
medžiagos, klasifikuojamos kaip 
pavojinga, kiekis viršija minėtą 
koncentracijos ribą, nustatytą I priedo 2 
dalyje bet kuriai pavojaus klasei, arba 
bendrąsias koncentracijos ribas, nustatytas 
to priedo 3–5 dalyse bet kuriai pavojaus 
klasei, bet turima įtikinamų duomenų, kad 
medžiagos keliamas pavojus nėra 
akivaizdus.

Or. en

Pagrindimas

i) „nustatyta priemaiša“ – veiksmingumas (ypač kalbant apie sudėtines medžiagas) ir 
suderinamumas su galiojančių teisės aktų taikymo sritimis; ii) „kartais“ – atitinka PSS 
formuluotę (1.3.3.2.3. dalis).

Pakeitimas 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Tiekėjas, remdamasis Agentūros 
pateiktose gairėse nurodytais kriterijais, 
nustato koncentracijos ribas ir šio 
sprendimo pagrindimą prideda prie savo 
pranešimo, atsižvelgdamas į klasifikavimo 
bei ženklinimo aprašą, arba pateikia 
registruodamas medžiagą pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad būtų atitinkama tiekėjams nustatytų konkrečių medžiagų koncentracijos ribų ir 
atsižvelgiama į pareigą pranešti apie M koeficientus, kaip numatyta I priedo 1 dalies, 1.1.4.3 
straipsnio internetiniame variante ir PSS teksto 1.3.3.2.4. straipsnyje.

Pakeitimas 80
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse minima ribinė vertė yra 
mažesnė negu:

3. 1 ir 2 dalyse minima ribinė vertė yra 
viena iš šių verčių:

a) bendrosios ribinės vertės, nustatytos I 
priedo 1 dalies 1.1 lentelėje;

a) konkrečios koncentracijos ribos, 
nustatytos VI priedo 3 dalyje, arba

b) konkrečios koncentracijos ribos, 
nustatytos VI priedo 3 dalyje arba 43 
straipsnyje minimoje klasifikacijoje ir 
ženklinimo apraše;

b) koncentracijos ribos, nustatytos 
43 straipsnyje minimoje klasifikacijoje ir 
ženklinimo apraše, jei taip susitarė 
pranešimo autoriai, arba
ba) bendrosios ribinės vertės, nustatytos 
I priedo 1 dalies 1.1 lentelėje, kuomet 
negalima pasiekti koncentracijos ribų, 
nurodytų a ir b punktuose;

c) koncentracijos, nurodytos atitinkamuose 
I priedo 2 dalies poskyriuose, arba 
klasifikuojant taikomos bendrosios 
koncentracijos ribos, nurodytos 
atitinkamuose I priedo 3–5 poskyriuose, 
kai negalima pasiekti b punkte minimų 
konkrečių koncentracijos ribų..

c) koncentracijos, nurodytos atitinkamuose 
I priedo 2 dalies poskyriuose, arba 
klasifikuojant taikomos bendrosios 
koncentracijos ribos, nurodytos 
atitinkamuose I priedo 3–5 poskyriuose, 
kai negalima pasiekti a, b arba ba 
punktuose minimų konkrečių 
koncentracijos ribų.

Or. fr

Pagrindimas

Toks tekstas, koks yra šiuo metu, savaime turės įtakos žemiausioms ribinėms vertėms, 
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neatsižvelgiant į pagrindimą. Anksčiau siekta nustatyti konkrečias medžiagų koncentracijos 
ribas, kurios būtų didesnės už bendrąsias ribas.

Pakeitimas 81
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu pakanka patikimos informacijos, 
rodančios galimą sinerginį arba 
antagonistinį poveikį tarp mišinį 
sudarančių medžiagų, kai toks mišinys 
buvo įvertintas remiantis informacija apie 
jo sudėtyje esančias medžiagas.

c) jeigu pakanka patikimos informacijos, 
rodančios galimą sinerginį arba 
antagonistinį poveikį tarp mišinį 
sudarančių medžiagų.

Or. fr

Pakeitimas 82
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mišinio klasifikacija nekinta, jei 
vertinant informaciją paaiškėja:

1. Mišinio klasifikacija nekinta, jei 
vertinant informaciją paaiškėja, kad mišinį 
sudarančios medžiagos gali savaime 
polimerizuotis ir sudaryti oligomerus arba 
polimerus.

a) kad mišinį sudarančios medžiagos lėtai 
reaguoja su atmosferos dujomis, visų 
pirma su deguonimi, anglies dioksidu, 
vandens garais, ir sudaro įvairias 
medžiagas;
b) kad mišinį sudarančios medžiagos lėtai 
reaguoja su kitomis mišinio medžiagomis 
ir sudaro įvairias medžiagas;
c) kad mišinį sudarančios medžiagos gali 
savaime polimerizuotis ir sudaryti 
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oligomerus arba polimerus.

Or. en

Pagrindimas

Jei medžiagos mišinyje gali reaguoti ir sudaryti kitą mišinį, į tai turėtų būti atsižvelgiama 
klasifikuojant.

Pakeitimas 83
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad mišinį sudarančios medžiagos lėtai 
reaguoja su atmosferos dujomis, visų 
pirma su deguonimi, anglies dioksidu, 
vandens garais, ir sudaro įvairias 
medžiagas;

a) kad mišinį sudarančios medžiagos lėtai 
reaguoja su atmosferos dujomis, visų 
pirma su deguonimi, anglies dioksidu, 
vandens garais, ir sudaro įvairias 
nepavojingas medžiagas;

b) kad mišinį sudarančios medžiagos lėtai 
reaguoja su kitomis mišinio medžiagomis 
ir sudaro įvairias medžiagas;

b) kad mišinį sudarančios medžiagos lėtai 
reaguoja su kitomis mišinio medžiagomis 
ir sudaro įvairias nepavojingas medžiagas;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti atitinkamai ženklinama, jei yra galimybė, kad susidarys pavojinga medžiaga.

Pakeitimas 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 3 dalį, jeigu galima pagrįstai 
spėti, kad medžiagos ar mišinio tiekėjas 

1. Pagal 3 dalį, jei medžiagos ar mišinio 
tiekėjas sužino apie naują mokslo ar 
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žino apie naują mokslo ar techninę 
literatūrą, kuri, jo nuomone, yra patikima ir 
pakankama atlikti vertinimą pagal šio 
skyriaus reikalavimus ir kuri suteikia 
pagrindą keisti medžiagos ar mišinio 
klasifikaciją, tokią informaciją jis iš naujo 
įvertina pagal šio skyriaus reikalavimus.

techninę literatūrą, kuri, jo nuomone, yra 
patikima ir pakankama atlikti vertinimą 
pagal šio skyriaus reikalavimus ir kuri 
suteikia pagrindą keisti medžiagos ar 
mišinio klasifikaciją, tokią informaciją jis 
iš naujo įvertina pagal šio skyriaus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama veiksmingumo.

Pakeitimas 85
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 3 dalį, jeigu galima pagrįstai 
spėti, kad medžiagos ar mišinio tiekėjas 
žino apie naują mokslo ar techninę 
literatūrą, kuri, jo nuomone, yra patikima ir 
pakankama atlikti vertinimą pagal šio 
skyriaus reikalavimus ir kuri suteikia 
pagrindą keisti medžiagos ar mišinio 
klasifikaciją, tokią informaciją jis iš naujo 
įvertina pagal šio skyriaus reikalavimus.

1. Pagal 3 dalį, jei medžiagos ar mišinio 
tiekėjas sužino apie naują mokslo ar 
techninę literatūrą, kuri, jo nuomone, yra 
patikima ir pakankama atlikti vertinimą 
pagal šio skyriaus reikalavimus ir kuri 
suteikia pagrindą keisti medžiagos ar 
mišinio klasifikaciją, tokią informaciją jis 
iš naujo įvertina pagal šio skyriaus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama didesnio veiksmingumo.
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Pakeitimas 86
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalies d–h punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tam tikrais atvejais pavojaus 
piktogramos pagal 19 straipsnį;

d) pavojaus piktogramos pagal 19 straipsnį;

e) tam tikrais atvejais signaliniai žodžiai 
pagal 20 straipsnį;

e) signaliniai žodžiai pagal 20 straipsnį;

f) tam tikrais atvejais teiginiai apie pavojų 
pagal 21 straipsnį;

f) teiginiai apie pavojų pagal 21 straipsnį;

g) tam tikrais atvejais įspėjamieji teiginiai 
apie pavojų pagal 22 straipsnį;

g) įspėjamieji teiginiai apie pavojų pagal 
22 straipsnį;

h) tam tikrais atvejais skirsnis papildomai 
informacijai pagal 27 straipsnį.

h) skirsnis papildomai informacijai pagal 
27 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti klasifikuojama atsižvelgiant į atitinkamą straipsnį, o ne tam tikrais atvejais.

Pakeitimas 87
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei IUPAC nomenklatūroje nurodomas 
pavadinimas yra ilgesnis nei 100 ženklų, 
gali būti naudojamas bendrasis 
pavadinimas, jeigu pranešime pagal 41 
straipsnį pateikiamas IUPAC 
nomenklatūroje pateiktas pavadinimas ir 
naudojamas bendrasis pavadinimas.

Jei medžiaga turi bendrąjį pavadinimą, jis 
taip pat nurodomas. Jei IUPAC 
nomenklatūroje nurodomas pavadinimas 
yra ilgesnis nei 100 ženklų, gali būti 
naudojamas bendrasis pavadinimas, jeigu 
pranešime pagal 41 straipsnį pateikiamas 
IUPAC nomenklatūroje pateiktas 
pavadinimas ir naudojamas bendrasis 
pavadinimas.

Or. en
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Pagrindimas

Daugelis cheminių medžiagų turi bendrąjį pavadinimą, kuris žinomas labiau negu IUPAC 
pavadinimas, taigi reikėtų nurodyti ir bendrąjį pavadinimą, jei toks yra.

Pakeitimas 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visų mišinio medžiagų, kurios 
prisideda prie ūmaus toksiškumo, odos 
ėsdinimo arba didelio kenksmingumo
akims, gemalo ląstelių mutageniškumo, 
kancerogeniškumo, toksiškumo
reprodukcijai, kvėpavimo takų arba 
odos jautrinimo arba toksiškumo
konkrečiam veikiamam organui 
(STOT), tapatybę.

b) visų mišinio medžiagų, kurios prisideda 
prie mišinio klasifikavimo, atsižvelgiant į 
ūmų toksiškumą, odos ėsdinimą arba 
didelį kenksmingumą akims, gemalo 
ląstelių mutageniškumą, 
kancerogeniškumą, toksiškumą
reprodukcijai, kvėpavimo takų arba odos 
jautrinimą arba toksiškumą konkrečiam 
veikiamam organui (STOT), tapatybę.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo. Atitinka 18 straipsnio 3 dalies paskutinės pastraipos tekstą.

Pakeitimas 89
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visų mišinio medžiagų, kurios prisideda 
prie ūmaus toksiškumo, odos ėsdinimo 
arba didelio kenksmingumo akims, gemalo 
ląstelių mutageniškumo, 
kancerogeniškumo, toksiškumo 
reprodukcijai, kvėpavimo takų arba odos 

b) visų mišinio medžiagų, kurios prisideda 
prie ūmaus toksiškumo, odos ėsdinimo 
arba didelio kenksmingumo akims, gemalo 
ląstelių mutageniškumo, 
kancerogeniškumo, toksiškumo 
reprodukcijai, kvėpavimo takų arba odos 
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jautrinimo arba toksiškumo konkrečiam 
veikiamam organui (STOT), tapatybę.

jautrinimo arba toksiškumo konkrečiam 
veikiamam organui (STOT) arba kurios, 
kaip įrodyta, ardo endokrininę sistemą, 
tapatybę.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams itin svarbu, kad, jei yra duomenų, būtų ženklinamos endokrininę sistemą 
ardančios medžiagos.

Pakeitimas 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienos konkrečios klasifikacijos 
pavojaus piktograma yra nurodyta 
lentelėse, kuriose pateikiami etikečių 
duomenys, kurie turi būti nurodyti 
kiekvienai I priedo 2, 3 ir 4 pavojaus 
klasėms.

3. Kiekvienos konkrečios klasifikacijos 
piktograma apie pavojų yra nurodytas 
lentelėse, kuriose pateikiami etikečių 
duomenys, kurie turi būti nurodyti 
kiekvienai I priedo pavojaus klasėms.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti sudaryta galimybė naudoti pavojaus piktogramas visoms I priedo pavojaus 
klasėms, o ne tik 2–4 priedo dalyse nurodytoms klasėms ženklinti.
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Pakeitimas 91
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienos konkrečios klasifikacijos 
pavojaus piktograma yra nurodyta 
lentelėse, kuriose pateikiami etikečių 
duomenys, kurie turi būti nurodyti 
kiekvienai I priedo 2, 3 ir 4 pavojaus 
klasėms.

3. Kiekvienos konkrečios klasifikacijos 
piktograma apie pavojų yra nurodytas 
lentelėse, kuriose pateikiami etikečių 
duomenys, kurie turi būti nurodyti 
kiekvienai I priedo pavojaus klasėms.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti sudaryta galimybė naudoti pavojaus piktogramas visoms I priedo pavojaus 
klasėms, o ne tik 2–4 priedo dalyse nurodytoms klasėms ženklinti.

Pakeitimas 92
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienos konkrečios klasifikacijos 
pavojaus piktograma yra nurodyta 
lentelėse, kuriose pateikiami etikečių 
duomenys, kurie turi būti nurodyti 
kiekvienai I priedo 2, 3 ir 4 pavojaus 
klasėms.

3. Kiekvienos konkrečios klasifikacijos 
piktograma apie pavojų yra nurodyta 
lentelėse, kuriose pateikiami etikečių 
duomenys, kurie turi būti nurodyti 
kiekvienai I priedo pavojaus klasei.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka to paties autoriaus pateikto I priedo 5 dalies pakeitimo pagrindimo logiką. Jei nebus 
nurodytos I priedo dalys, išliks galimybė naudoti pavojaus piktogramas papildomoms ES 
pavojaus klasėms ženklinti.
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Pakeitimas 93
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Etiketėje pateikiami atitinkami teiginiai 
apie pavojų, kuriuose nurodomas 
pavojingos medžiagos ar mišinio keliamo 
pavojaus pobūdis, o tam tikrais atvejais –
pavojaus laipsnis.

1. Etiketėje pateikiami atitinkami teiginiai 
apie pavojų, kuriuose nurodomas 
pavojingos medžiagos ar mišinio keliamo 
pavojaus pobūdis, o kai taikytina –
pavojaus laipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti sprendžiama, ar tinkama tam tikrais atvejais nurodyti pavojaus laipsnį.
Pavojaus laipsnis turi būti nurodytas tuo atveju, kai reikia.

Pakeitimas 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu medžiaga arba mišinys 
klasifikuojami pagal I priedo 5 dalį, 
taikomos šios nuostatos:

Jeigu medžiaga arba mišinys 
klasifikuojami pagal I priedo 5 dalį, 
etikečių elementai pateikiami papildomos
informacijos skirsnyje, kaip nurodyta 27 
straipsnyje.

a) pavojaus piktograma etiketėje 
nepateikiama;

b) Papildomos informacijos skirsnyje 
pateikiami signaliniai žodžiai, teiginiai 
apie pavojų ir įspėjamieji teiginiai, kaip 
nurodyta 27 straipsnyje.

Or. en
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Pagrindimas

Taip pat turėtų būti įmanoma naudoti pavojaus piktogramas medžiagų ar mišinių, kurie 
klasifikuojami pagal I priedo 5 dalį, etiketėse.

Pakeitimas 95
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Article 23

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu medžiaga arba mišinys 
klasifikuojami pagal I priedo 5 dalį, 
taikomos šios nuostatos:

Jeigu medžiaga arba mišinys 
klasifikuojami pagal I priedo 5 dalį, 
etikečių elementai pateikiami papildomos
informacijos skirsnyje, kaip nurodyta 27 
straipsnyje.

a) pavojaus piktograma etiketėje 
nepateikiama;

b) Papildomos informacijos skirsnyje 
pateikiami signaliniai žodžiai, teiginiai 
apie pavojų ir įspėjamieji teiginiai, kaip 
nurodyta 27 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti įmanoma naudoti pavojaus piktogramas medžiagų ar mišinių, kurie 
klasifikuojami pagal I priedo 5 dalį, etiketėse.

Pakeitimas 96
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Article 23

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu medžiaga arba mišinys 
klasifikuojami pagal I priedo 5 dalį, 
taikomos šios nuostatos:

Jeigu medžiaga arba mišinys 
klasifikuojami pagal I priedo 5 dalį,
etikečių elementai pateikiami papildomos
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informacijos skirsnyje, kaip nurodyta 27 
straipsnyje.

a) pavojaus piktograma etiketėje 
nepateikiama;

b) Papildomos informacijos skirsnyje 
pateikiami signaliniai žodžiai, teiginiai 
apie pavojų ir įspėjamieji teiginiai, kaip 
nurodyta 27 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 97
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
23 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Papildomos informacijos skirsnyje 
pateikiami signaliniai žodžiai, teiginiai 
apie pavojų ir įspėjamieji teiginiai, kaip 
nurodyta 27 straipsnyje.

b) etikečių elementai pateikiami etiketėje, 
papildomos informacijos skirsnyje, kaip 
nurodyta 27 straipsnyje.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant suderinamumo su naująja Europos cheminių medžiagų politika būtina, kad požiūris į 
didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas įgyvendinant kiekvieną politikos priemonę 
būtų suderintas. Atsižvelgiant į tai, nustačius etikečių reikalavimus, taip pat būtų galima:
i) pagerinti ES rizikos mažinimo strategijos, susijusios su PBT ir vPvB medžiagomis,  
veiksmingumą;
ii) užtikrinti nuoseklios ir tinkamos informacijos apie didelį susirūpinimą keliančių cheminių 
medžiagų keliamą pavojų teikimą, ir
iii) padidinti cheminių produktų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos patikimumą.
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Pakeitimas 98
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Article 26 - paragraph 1

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu medžiagos arba mišinio tiekėjas 
gali įrodyti, kad medžiagos cheminės 
tapatybės atskleidimas etiketėje keltų 
pavojų jo verslo konfidencialumui ir ypač 
jo intelektinei nuosavybei, jis gali pateikti 
prašymą Agentūrai, kad jam būtų leista 
nurodyti atitinkamą medžiagą ar mišinį 
vartojant produkto identifikatorių, kuriame 
išvardijamos pagrindinės funkcinės 
cheminės grupės, arba bendrąjį 
pavadinimą.

1. Jeigu medžiagos arba mišinio tiekėjas 
gali įrodyti, kad nepavojingos medžiagos 
arba nepavojingo mišinio cheminės 
tapatybės atskleidimas etiketėje keltų 
pavojų jo verslo konfidencialumui ir ypač 
jo intelektinei nuosavybei, jis gali pateikti 
prašymą Agentūrai, kad jam būtų leista 
nurodyti atitinkamą medžiagą ar mišinį 
vartojant produkto identifikatorių, kuriame 
išvardijamos pagrindinės funkcinės 
cheminės grupės, arba bendrąjį 
pavadinimą.

Or. en

Pagrindimas

Pavojingoms medžiagoms neturėtų būti taikomi švelnesni ženklinimo reikalavimai. Dėl verslo 
rizikos išimtys gali būti taikomos tik nepavojingoms cheminėms medžiagoms.

Pakeitimas 99
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalis netaikoma medžiagoms, kurios, 
kaip nustatyta, atitinka Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 57 straipsnyje nurodytus 
kriterijus.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant išsaugoti verslo paslaptis neturėtų būti leista nuslėpti didelį susirūpinimą keliančių 
cheminių medžiagų, pvz., kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai medžiagų, 
pavadinimo.

Pakeitimas 100
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali paprašyti, kad prašymą 
pateikęs tiekėjas suteiktų papildomos 
informacijos, jeigu tokia informacija yra 
būtina sprendimui priimti. Agentūra apie 
savo sprendimą praneša prašymą 
pateikusiajam asmeniui per 6 savaites nuo 
prašymo pateikimo datos arba papildomos 
informacijos, kurios buvo prašyta, gavimo 
datos. Jeigu Agentūra per nustatytą 
laikotarpį nepriima jokio sprendimo, 
laikoma, kad pavadinimą, dėl kurio buvo 
pateiktas prašymas, naudoti leidžiama.

3. Agentūra gali paprašyti, kad prašymą 
pateikęs tiekėjas suteiktų papildomos 
informacijos, jeigu tokia informacija yra 
būtina sprendimui priimti. Agentūra apie 
savo sprendimą praneša prašymą 
pateikusiajam asmeniui per 6 savaites nuo 
prašymo pateikimo datos arba papildomos 
informacijos, kurios buvo prašyta, gavimo 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Dėl Komisijos delsimo neturėtų kilti pavojaus piliečių sveikatai.

Pakeitimas 101
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
26 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei Agentūra atmeta prašymą, 
vėliausiai keturios savaitės iki bet kokio 
numatomo informacijos skelbimo datos ji 
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praneša apie tai gamintojui arba 
importuotojui. Šį sprendimą dėl prašymo 
atmetimo galima apskųsti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 ir 93 
straipsnius. Pateikus apeliacinį skundą 
kiti tolesni veiksmai sustabdomi ir 
duomenų neskelbiama.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti gamintojų ir importuotojų teisę apskųsti sprendimą.

Pakeitimas 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
26 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei Agentūra atmeta prašymą, 
vėliausiai keturios savaitės iki bet kokio 
numatomo informacijos skelbimo datos ji 
praneša apie tai gamintojui arba 
importuotojui. Šį sprendimą dėl prašymo 
atmetimo galima apskųsti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 ir 93 
straipsnius. Pateikus apeliacinį skundą 
kiti tolesni veiksmai sustabdomi ir 
duomenų neskelbiama.

Or. en

Pagrindimas

Teisė pateikti skundą. Verslo paslapčių apsauga.
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Pakeitimas 103
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Etiketės papildomos informacijos 
skirsnyje tiekėjas gali pateikti ne tik 1 ir 2 
dalyse minimą, bet ir kitokią papildomą 
informaciją, jeigu dėl tokios informacijos 
nėra sunkiau identifikuoti 17 straipsnio 1 
dalies a–g punktuose minimus etiketės 
elementus ir kad ji suteikia išsamesnių 
duomenų, neprieštarauja šiuose 
elementuose nurodomai informacijai ir 
neverčia abejoti jos pagrįstumu.

3. Etiketės papildomos informacijos 
skirsnyje tiekėjas gali pateikti ne tik 1 ir 2 
dalyse minimą, bet ir kitokią papildomą 
informaciją, jeigu dėl tokios informacijos 
nėra sunkiau identifikuoti 17 straipsnio 1 
dalies a–g punktuose minimus etiketės 
elementus ir kad ji suteikia išsamesnių 
duomenų, neprieštarauja šiuose 
elementuose nurodomai informacijai ir 
neverčia abejoti jos pagrįstumu.
Draudžiama pateikti bet kokią klaidinamą 
informaciją arba ar papildomą neteisingą 
informaciją apie poveikį sveikatai ir 
aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išvengti neteisingos ar klaidinamos papildomos informacijos.

Pakeitimas 104
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu medžiaga ar mišinys parduodami 
plačiajai visuomenei, tam tikrais atvejais
etiketėje nurodomas vienas įspėjamasis 
teiginys apie tos medžiagos ar mišinio 
šalinimą.

2. Jeigu medžiaga ar mišinys parduodami 
plačiajai visuomenei, etiketėje nurodomas 
vienas įspėjamasis teiginys apie tos 
medžiagos ar mišinio šalinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Neturėtų būti sprendžiama, ar tinkama tam tikrais atvejais nurodyti įspėjamąjį teiginį.

Pakeitimas 105
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant pakuočių, kurių talpa yra ne 
didesnė kaip 125 ml, etikečių nereikia 
nurody t i  teiginių apie pavojų ar 
įspėjamųjų teiginių, jeigu medžiaga ar 
mišinys priskiriami šioms kategorijoms:

Išbraukta.

a) Degiosios dujos, 2 kategorija;

b) Liepsnieji skysčiai, 2 arba 3 
kategorijos;
c) Liepsniosios kietosios medžiagos, 1 
arba 2 kategorijos;

d) Medžiagos, kurios reaguoja su 
vandeniu išskirdamos degiąsias dujas, 2 
ar 3 kategorijos;

e) Oksiduojantieji skysčiai, 2 arba 3 
kategorijos;

f) Oksiduojančiosios kietos medžiagos, 2 
arba 3 kategorijos;

g) Medžiagos, turinčios ūmaus 
toksiškumo poveikį, 4 kategorija, jeigu 
medžiagos ar mišiniai neparduodami 
plačiajai visuomenei;

h) Dirginanti odą, 2 kategorija;

i) Dirginanti akis, 2 kategorija;

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

Or. en

Pagrindimas

Jei teiginiai apie pavojų ar įspėjamieji teiginiai gali būti nurodomi ant 1 kategorijos 
medžiagų ir mišinių pakuočių, kurių talpa ne didesnė kaip 125 ml, jie turi būti nurodomi ir 
ant mažesnės kategorijos medžiagų ir mišinių pakuočių.

Pakeitimas 106
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant pakuočių, kurių talpa yra ne didesnė 
kaip 125 ml, etikečių nereikia nurodyti 
teiginių apie pavojų ar įspėjamųjų teiginių, 
jeigu medžiaga ar mišinys priskiriami 
šioms kategorijoms:

1. Ant pakuočių, kurių talpa yra ne didesnė 
kaip 100 ml, etikečių nereikia nurodyti 
teiginių apie pavojų ar įspėjamųjų teiginių, 
jeigu medžiaga ar mišinys priskiriami 
šioms kategorijoms:

a) Degiosios dujos, 2 kategorija; a) Degiosios dujos, 2 kategorija;

b) Liepsnieji skysčiai, 2 arba 3 kategorijos; b) Liepsnieji skysčiai, 2 arba 3 kategorijos;

c) Liepsniosios kietosios medžiagos, 1 
arba 2 kategorijos;

c) Liepsniosios kietosios medžiagos, 2 
kategorija;

d) Medžiagos, kurios reaguoja su vandeniu 
išskirdamos degiąsias dujas, 2 ar 3 
kategorijos;

d) Medžiagos, kurios reaguoja su vandeniu 
išskirdamos degiąsias dujas, 2 ar 3 
kategorijos;

e) Oksiduojantieji skysčiai, 2 arba 3 
kategorijos;

e) Oksiduojantieji skysčiai, 2 arba 3 
kategorijos;

f) Oksiduojančiosios kietos medžiagos, 2 
arba 3 kategorijos;

f) Oksiduojančiosios kietos medžiagos, 2 
arba 3 kategorijos;

g) Medžiagos, turinčios ūmaus toksiškumo 
poveikį, 4 kategorija, jeigu medžiagos ar 

g) Medžiagos, turinčios ūmaus toksiškumo 
poveikį, 4 kategorija, jeigu medžiagos ar 
mišiniai neparduodami plačiajai 
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mišiniai neparduodami plačiajai 
visuomenei;

visuomenei;

h) Dirginanti odą, 2 kategorija; h) Dirginanti odą, 2 kategorija;

i) Dirginanti akis, 2 kategorija; i) Dirginanti akis, 2 kategorija;

j) Ūmus pavojus vandens aplinkai, 1 
kategorija;

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką, reikėtų sumažinti talpos ribą iki 100 ml. 1 
kategorijos liepsniosios kietosios medžiagos gali būti nelaimingų atsitikimų priežastimi, o 
ūmaus pavojaus vandens aplinkai 1 kategorijos cheminės medžiagos kelia itin didelį pavojų 
aplinkai, taigi šias kategorijas reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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 pateikiama teiginioys apie pavojų, vartotojai apie šį konkretų pavojų 
nežinotų. 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).
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Pakeitimas 108
Johannes Blokland

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 pateikiama teiginioys apie pavojų, vartotojai apie šį konkretų pavojų 
nežinotų. 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 kito to paties autoriaus 
pateikto šios dalies pakeitimo pagrindimu.

Pakeitimas 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

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 nurodyti 
įspėjamųjų teiginių, jeigu medžiaga ar 
mišinys priskiriami nuolatinio pavojaus 
vandens aplinkai 3 ir 4 kategorijoms.

Or. en

Pagrindimas

Nuolatinio pavojaus vandens aplinkai 3 ir 4 kategorijos nesusijusios su pavojaus piktograma;
jei ant pakuotės nebūtų pateikiama teiginioys apie pavojų, vartotojai apie šį konkretų pavojų 
nežinotų. 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).
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Pakeitimas 110
Johannes Blokland

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 nurodyti 
įspėjamųjų teiginių, jeigu medžiaga ar 
mišinys priskiriami nuolatinio pavojaus 
vandens aplinkai 3 ir 4 kategorijoms.

Or. en

Pagrindimas

Nuolatinio pavojaus vandens aplinkai 3 ir 4 kategorijos nesusijusios su pavojaus piktograma;
jei ant pakuotės nebūtų pateikiama teiginioys apie pavojų, vartotojai apie šį konkretų pavojų 
nežinotų. 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 111
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu pakuotės yra per mažos ar dėl kitų 
priežasčių netinkamos etiketei pritvirtinti –
etiketės elementų taikymo sąlygas;

a) jeigu pakuotės yra per mažos ar dėl kitų 
priežasčių netinkamos etiketei pritvirtinti –
etiketės elementų taikymo sąlygas 
atskirame lape, pridedamame prie 
pakuotės;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama patikslinti, kad etiketės elementai, jei jų negalima pritvirtinti prie etiketės, turėtų 
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būti pateikiami atskirame lape.

Pakeitimas 112
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu pakuotės talpa yra ne 125 ml ir ji 
nekelia pavojaus darbuotojams, žmogaus 
sveikatai arba aplinkai – kiekius ir 
atitinkamas išimtis iš reikalavimų 
etiketėmis ženklinti medžiagas ir mišinius, 
kurie priskiriami toliau nurodytoms 
kategorijoms:

Išbraukta.

i) degiosios dujos;

ii) oksiduojančiosios dujos;

iii) liepsnieji skysčiai;

iv) liepsniosios kietos medžiagos;

v) Medžiagos, kurios reaguodamos su 
vandeniu išskiria degiąsias dujas;

vi) oksiduojantieji skysčiai;

vii) oksiduojančiosios kietos medžiagos;

viii) Medžiagos, turinčios ūmaus 
toksiškumo poveikį, 4 kategorija;

ix) Dirginanti odą, 2 kategorija;

x) Dirginanti akis, 2 kategorija;

xi) Pavojinga aplinkai.

Or. en
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Pagrindimas

Etiketėse būtina nurodyti būdingas medžiagos ar mišinio savybes, o ne tik jų keliamą riziką.
Etiketėmis taip pat turėtų būti ženklinama neatsižvelgiant į medžiagos kiekį pakuotėje.

Pakeitimas 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Article 31 - paragraph 2

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos prašymu Agentūra parengia ir 
Komisijai pateikia 17 ir 34 straipsniuose 
numatytų įpareigojimų ženklinti etiketėmis 
išimčių tokiais būdais projektus:

2. Komisijos prašymu Agentūra parengia ir 
Komisijai pateikia 17 ir 34 straipsniuose 
numatytų įpareigojimų ženklinti etiketėmis 
išimčių tokiais būdais projektus, jeigu 
pakuotės talpa yra ne 125 ml ir ji nekelia 
pavojaus darbuotojams, žmogaus sveikatai 
arba aplinkai – kiekius ir atitinkamas 
išimtis iš reikalavimų etiketėmis ženklinti 
medžiagas ir mišinius, kurie priskiriami 
toliau nurodytoms kategorijoms:

a) jeigu pakuotės yra per mažos ar dėl 
kitų priežasčių netinkamos etiketei 
pritvirtinti – etiketės elementų taikymo 
sąlygas;

b) jeigu pakuotės talpa yra ne 125 ml ir ji 
nekelia pavojaus darbuotojams, žmogaus 
sveikatai arba aplinkai – kiekius ir 
atitinkamas išimtis iš reikalavimų 
etiketėmis ženklinti medžiagas ir mišinius, 
kurie priskiriami toliau nurodytoms 
kategorijoms:

i) degiosios dujos;
ii) oksiduojančiosios dujos;
iii) liepsnieji skysčiai,
iv) liepsniosios kietos medžiagos;
v) Medžiagos, kurios reaguodamos su 
vandeniu išskiria degiąsias dujas;
vi) oksiduojantieji skysčiai;
vii) oksiduojančiosios kietos medžiagos;
viii) Medžiagos, turinčios ūmaus 

i) degiosios dujos;
ii) oksiduojančiosios dujos;
iii) liepsnieji skysčiai,
iv) liepsniosios kietos medžiagos;
v) Medžiagos, kurios reaguodamos su 
vandeniu išskiria degiąsias dujas;
vi) oksiduojantieji skysčiai;
vii) oksiduojančiosios kietos medžiagos;
viii) Medžiagos, turinčios ūmaus 
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toksiškumo poveikį, 4 kategorija;
ix) Dirginanti odą, 2 kategorija;
x) Dirginanti akis, 2 kategorija;
xi) Pavojinga aplinkai.

toksiškumo poveikį, 4 kategorija;
ix) Dirginanti odą, 2 kategorija;
x) Dirginanti akis, 2 kategorija;
xi) Pavojinga aplinkai.

2a. Jei pakuotė yra sudėtingos formos ar 
tokia maža, kad techniškai neįmanoma 
pritvirtinti etiketės, informacija apie 
pavojų pateikiama kitu tinkamu būdu, 
pvz., pririšamose etiketėse. Jei įmanoma, 
visa informacija apie pavojų pateikiama 
bent jau ant vieno pakuotės sluoksnio.

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomą ES PSS reglamentą numatoma daugiau etikečių elementų, negu jų yra šiuo 
metu. Taigi gali būti neįmanoma tenkinti 34 straipsnio reikalavimus tuo atveju, kai pakuotė 
yra per maža arba apskritai ant jos neįmanoma pritvirtinti reikiamos etiketės. Tai pripažino ir 
Komisija, tačiau ji šį klausimą svarsto tik kaip galimą būsimą reikalavimą. Siūlomas tekstas 
atitinka teksto projektą, kurį šiuo metu peržiūri JT PSS ekspertų pakomitečio įvariašalė darbo 
grupė, nagrinėjanti mažų pakuočių ženklinimo klausimus.

Pakeitimas 114
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu pakuotės talpa yra ne 125 ml ir ji 
nekelia pavojaus darbuotojams, žmogaus 
sveikatai arba aplinkai – kiekius ir 
atitinkamas išimtis iš reikalavimų 
etiketėmis ženklinti medžiagas ir mišinius, 
kurie priskiriami toliau nurodytoms 
kategorijoms:

b) jeigu pakuotės talpa yra ne 100 ml ir ji 
nekelia pavojaus darbuotojams, žmogaus 
sveikatai arba aplinkai – kiekius ir 
atitinkamas išimtis iš reikalavimų 
etiketėmis ženklinti medžiagas ir mišinius, 
kurie priskiriami toliau nurodytoms 
kategorijoms:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, reikėtų sumažinti talpos ribą iki 100 ml.
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Pakeitimas 115
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Article 32

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plačiajai visuomenei skirtoms pakuotėms, 
ant kurių pagal 34 straipsnį fiziškai 
neįmanoma pritvirtinti etiketės, netaikomas 
įpareigojimas ženklinti etikete, jeigu prie 
tokios pakuotės pateikiami tikslūs ir aiškūs 
vartojimo nurodymai, įskaitant tam tikrais 
atvejais jų šalinimo nurodymus, ir jeigu į 
jas pakuojamos medžiagos arba mišiniai, 
kurie klasifikuojami pagal toliau 
nurodytas I priedo pavojaus klases ir 
kategorijas:

Plačiajai visuomenei skirtoms pakuotėms, 
ant kurių pagal 34 straipsnį fiziškai 
neįmanoma pritvirtinti etiketės, netaikomas 
įpareigojimas ženklinti etikete, jeigu prie 
tokios pakuotės pridedamas atskiras 
duomenų lapas su ženklinimo informacija 
ir pateikiami tikslūs ir aiškūs vartojimo 
nurodymai, įskaitant, jei aktualu, jų 
šalinimo nurodymus.

a) 3.1 poskyris, ūmus toksiškumas, 1, 2 
arba 3 pavojaus kategorijos;

b) 3.2 poskyris, odos ėsdinimas, 1 
pavojaus kategorija;

c) 3.8 poskyris, toksiškumas konkrečiam 
veikiamam organui (STOT) – vienkartinis 
veikimas, 1 pavojaus kategorija;

d) 3.9 poskyris, toksiškumas konkrečiam 
veikiamam organui (STOT) – pakartotinis 
veikimas, 1 pavojaus kategorija.

Or. en

Pagrindimas

Jei etiketė negali būti pateikiama ant pakuotės, ženklinimo informacija turėtų būti pateikiama 
atskirame duomenų lape. Turėtų būti sprendžiama ne tai, ar tinkama tam tikrais atvejais 
nurodyti, kaip šalinti pakuotę, o tai, ar aktualu pateikti šią informaciją, ar ne. Sunku suprasti, 
kodėl ši išimtis turėtų būti taikoma kai kurių pavojaus klasių 1 kategorijai, bet ne kitoms 
pavojaus klasėms ar žemesnėms kategorijoms.
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Pakeitimas 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Netaikomas privalomas reikalavimas, 
kad ant cheminių medžiagų ir mišinių, 
skirtų plačiajai visuomenei ir atitinkančių 
2.16 pavojaus klasės kriterijus, pakuočuų 
būtų su šiuo pavojumi susijusios etiketės, 
jei naudojama išorinė ir vidinė pakuotės, 
o ant išorinės pakuotės piktograma 
pateikiama pagal pavojingų krovinių 
vežimo taisykles, nustatytas Reglamente 
(EEB) Nr. 3922/91, Diretyvoje 94/55/EB, 
Direktyvoje 96/49/EB arba Direktyvoje 
2002/59/EB.

Or. en

Pagrindimas

Metalų korozinės medžiagos nesusijusios su tiekimu. 2.16 pavojaus klasė – naujas 
reikalavimas, kuris neįtrauktas į pavojingų cheminių medžiagų direktyvą ir pavojingų 
preparatų direktyvą, bet įtrauktas tik į teisės aktus, susijusius su transportu. Ši savybė svarbi 
tik transportuojant ir laikant didelį kiekį, tai nesusiję su individualiomis vartotojams skirtomis 
pakuotėmis. Šios pavojaus klasės produktams taikoma korozijos piktograma, o tai gali 
klaidinti vartotojus, nes jie šį simbolį gali painioti su odos ėsdinimo ir dideliu akių pažeidimo 
pavojaus simboliais.

Pakeitimas 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnio 1b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pagal 53 straipsnyje nurodytą 
procedūrą gali būti nustatytos tam tikros 
kai kurių mišinių, priskiriamų prie 
pavojingų aplinkai mišinių, 
aplinkosauginio ženklinimo nuostatų 
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taikymo išimtys ar specialios su 
aplinkosauginiu ženklinimu susijusios 
nuostatos, jei gali būti įrodyta, kad bus 
sumažintas poveikis aplinkai. Šios išimtys 
ar specialiosios nuostatos apibrėžtos II 
priedo 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su Pavojingų preparatų direktyvos 10 straipsnio 3 dalimi.

Pakeitimas 118
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
33 straipsnio 1 ir 2 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pasikeičia medžiagos ar mišinio 
klasifikacija ar ženklinimas etiketėmis, šios 
medžiagos ar mišinio tiekėjas nedelsdamas
atnaujina etiketę.

Jeigu pasikeičia medžiagos ar mišinio 
klasifikacija ar ženklinimas etiketėmis, šios 
medžiagos ar mišinio tiekėjas nedelsdamas
ir visais atvejais ne vėliau kaip per dvylika 
mėnesių po to, kai pasikeičia klasifikacija,
imasi visų reikiamų priemonių etiketei 
atnaujinti.

Jeigu pasikeičia medžiagos klasifikacija 
ar mišinio ženklinimas etiketėmis, 24 
straipsnyje minimo mišinio tiekėjas 
nedelsdamas atnaujina etiketę.

Or. en

Pagrindimas

Įvykus bet kokių medžiagų ir mišinių klasifikacijos pokyčių, turi būti nedelsiant atnaujinta 
etiketė. Tiekėjas turi kuo greičiau imtis priemonių, net ne itin skubiais atvejais (pvz., kai 
atnaujinamas gamintojo pašto adresas) laikydamasis aiškiai nustatytų terminų. Saugos 
tikslais atlikus atitinkamų pokyčių etiketės turi būti kuo greičiau atnaujinamos.
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Pakeitimas 119
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis straipsnis nepažeidžia Direktyvų 
91/414/EB ir 98/8/EB.

Šis straipsnis nepažeidžia šio reglamento 4 
straipsnio ir Direktyvų 91/414/EB bei 
98/8/EB ir šio Reglamento 4 straipsnio 
nuostatų.

Or. fr

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių šio teisės akto tikslų – cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir 
ženklinimo suderinimas siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų vidaus rinkoje. Tiekėjo 
atliekamas klasifikavimas, nustatytas 4 straipsnyje, yra esminis principas siekiant užtikrinti 
vienodą klasifikavimą visoje ES. Taigi šį principą reikėtų taikyti visoms be išimčių cheminėms 
medžiagoms ir mišiniams, kuriems taikomas šis reglamentas.

Pakeitimas 120
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
36a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
Ploviklių ženklinimas

Šioje antraštinėje dalyje nurodytos 
ženklinimo taisyklės nepažeidžia 
Reglamento (EB) Nr. 648/2004 
nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 41 konstatuojamąja dalimi. Ploviklių direktyvoje numatytos ypatingos 
ploviklių etiketėms taikomos nuostatos, kurių turi būti laikomasi.
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Pakeitimas 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pakuotė turi būti suprojektuota ir 
sukonstruota taip, kad jos turinys nepatektų 
į aplinką, išskyrus atvejus, kai yra numatyti 
ir kiti specialūs saugos įtaisai;

a) pakuotė turi būti suprojektuota ir 
sukonstruota taip, kad jos turinys 
įprastomis naudojimo ir vartojimo 
sąlygomis nepatektų į aplinką, išskyrus 
atvejus, kai yra numatyti ir kiti specialūs 
saugos įtaisai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo.

Pakeitimas 122
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pakuotė turi būti suprojektuota ir 
sukonstruota taip, kad jos turinys nepatektų 
į aplinką, išskyrus atvejus, kai yra numatyti 
ir kiti specialūs saugos įtaisai;

a) pakuotė turi būti suprojektuota ir 
sukonstruota taip, kad jos turinys 
įprastomis naudojimo ir vartojimo 
sąlygomis nepatektų į aplinką, išskyrus 
atvejus, kai yra numatyti ir kiti specialūs 
saugos įtaisai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama didesnio aiškumo.
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Pakeitimas 123
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
37 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu tokie konteineriai atitinka II priedo 
3.1.1 poskyrio reikalavimus, jie turi būti 
uždaromi taip, kad vaikai nesugebėtų jų 
atidaryti, pagal II priedo 3.1.2, 3.1.3 ir 
3.1.4.2 poskyrių nuostatas.

Jeigu tokie konteineriai atitinka II priedo 
3.1.1 poskyrio reikalavimus, jie turi būti 
uždaromi taip, kad vaikai nesugebėtų jų 
atidaryti, pagal II priedo 3.1.2, 3.1.3 ir 
3.1.4.2 poskyrių nuostatas, išskyrus 
atvejus, kai mišiniams taikomos kitos, 
ypač 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 648/2004 dėl ploviklių1, specialios 
pakavimo nuostatos.

Jeigu tokie konteineriai atitinka II priedo 
3.2.1 poskyrio reikalavimus, jie turi būti 
pateikti su lytėjimu apčiuopiamais 
įspėjimais apie pavojų pagal II priedo 3.2.2 
poskyrio nuostatas.

Jeigu tokie konteineriai atitinka II priedo 
3.2.1 poskyrio reikalavimus, jie turi būti 
pateikti su lytėjimu apčiuopiamais 
įspėjimais apie pavojų pagal II priedo 3.2.2 
poskyrio nuostatas, išskyrus atvejus, kai 
mišiniams taikomos kitos specialios 
pakavimo nuostatos, ypač Reglamento 
(EB) Nr. 648/2004 nuostatos.
1 OL L 104, 2004 4 8, p. 1. Reglamentas 
su pakeitimais, padarytais Komisijos 
reglamentu (EB) Nr. 907/2006 (OL L 168, 
2006 6 21, p. 5).

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas leidžia išvengti prieštaravimo kitų ES direktyvų arba reglamentų nuostatoms.



AM\710142LT.doc 55/91 PE402.685v01-00

LT

Pakeitimas 124
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
40 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuomonių ir sprendimų dėl suderinto 
klasifikavimo ir ženklinimo VI priede
turinys; galimybės naudotis informacija

Nuomonių ir sprendimų dėl suderinto 
klasifikavimo ir ženklinimo VI priedo 3 
dalyje turinys; galimybės naudotis 
informacija

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme VI priedo 3 dalis yra privaloma. Siūloma įtraukti VI priedo 4 dalį, 
kurioje numatyti pavojingų medžiagų, kurios, remiantis Direktyva 67/548/EEB ir atsižvelgiant 
į kitos kategorijos pavojus, nei numatyti 38 str. 1 dalyje, buvo suderintos Bendrijos lygmeniu, 
klasifikacija ir ženklinimas. VI priedo 4 dalis turi būti laikoma neprivaloma priemone, kuria 
dažnai naudosis pramonė ir valdžios institucijos.

Pakeitimas 125
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
40a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40a straipsnis
Pavojingų medžiagų klasifikacija ir 

ženklinimas pagal Direktyvą 67/548/EEB, 
atsižvelgiant į kitos kategorijos pavojus, 

nei numatyti 38 straipsnio 1 dalyje
VI priedo 4 dalyje nurodytas klasifikacijas 
ir ženklinimą gali taikyti tiekėjai.
Jei tiekėjas nusprendžia netaikyti šios 
klasifikacijos ir ženklinimo, jis privalo iš 
naujo įvertinti medžiagą, remdamasis 
I priedo 2–5 dalyse nurodytais kriterijais.

Or. fr
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme VI priedo 3 dalis yra privaloma. Siūloma įtraukti VI priedo 4 dalį, 
kurioje būtų pavojingų, remiantis Direktyva 67/548/EEB, atsižvelgiant į kitos kategorijos 
pavojus, nei numatyti 38 str. 1 dalyje, Bendrijos lygmeniu suderintų medžiagų klasifikacijos ir 
ženklinimas. VI priedo 4 dalis turi būti laikoma neprivaloma priemone, kuria dažnai naudosis 
pramonė ir valdžios institucijos.

Pakeitimas 126
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
41 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet koks gamintojas, importuotojas ar 
gamintojų arba importuotojų grupė (toliau 
– pranešėjai), pateikiantys į rinką 
medžiagą, kurią reikia registruoti pagal 
Reglamentą (EB) Nr 1907/2006, arba 
medžiagą, klasifikuojamą kaip pavojinga 
arba pavojinga mišinyje, kuriame 
viršijamos Direktyvoje 1999/45/EB arba 
šiame reglamente nurodytos koncentracijos 
ribos, ir dėl to mišinys klasifikuojamas 
kaip pavojingas, siekiant įtraukti ją į 43 
straipsnyje minimą aprašą, pateikia 
Agentūrai tokią informaciją:

1. Bet koks gamintojas, importuotojas ar 
gamintojų arba importuotojų grupė (toliau 
– pranešėjai), per metus į rinką 
pateikiantys 1 toną ir daugiau medžiagos, 
kurią reikia registruoti pagal Reglamento
(EB) Nr 1907/2006 6 straipsnio 1 dalį, 
arba medžiagos, kuri klasifikuojama kaip 
pavojinga arba pavojinga mišinyje, 
kuriame viršijamos Direktyvoje 
1999/45/EB arba šiame reglamente 
nurodytos koncentracijos ribos, ir dėl to 
mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas, 
siekiant įtraukti ją į 43 straipsnyje minimą 
aprašą, pateikia Agentūrai tokią 
informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 6 straipsnyje išdėstomas įpareigojimas registruoti chemines 
medžiagas, kurių kiekis viršija 1 toną. Atsižvelgiant į Reglamento dėl cheminių medžiagų 
registravimo, vertinimo, leidimo išdavimo ir naudojimo ribojimo (angl. REACH) nuostatas ir 
išsamų vertinimą, kuriuo remiantis buvo nustatyta minėta ribinė vertė, tokia pati ribinė vertė 
turėtų būti taikoma pateikiant Agentūrai informaciją, kurią privaloma teikti pagal PSS 
sistemą. Tačiau vienos tonos riba neturėtų būti taikoma medžiagoms ir mišiniams, kurie 
klasifikuojami kaip pavojingi.
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Pakeitimas 127
Anne Laperrouze

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet koks gamintojas, importuotojas ar 
gamintojų arba importuotojų grupė (toliau 
– pranešėjai), pateikiantys į rinką 
medžiagą, kurią reikia registruoti pagal 
Reglamentą (EB) Nr 1907/2006, arba 
medžiagą, klasifikuojamą kaip pavojinga
arba pavojinga mišinyje, kuriame 
viršijamos Direktyvoje 1999/45/EB arba 
šiame reglamente nurodytos koncentracijos 
ribos, ir dėl to mišinys klasifikuojamas 
kaip pavojingas, siekiant įtraukti ją į 43 
straipsnyje minimą aprašą, pateikia 
Agentūrai tokią informaciją:

1. Bet koks gamintojas, importuotojas ar 
gamintojų arba importuotojų grupė (toliau 
– pranešėjai), pateikiantys į rinką 
medžiagą, klasifikuojamą kaip pavojingą, 
kurią reikia registruoti pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006, arba medžiagą, kurios 
pateikiama daugiau nei viena tona per 
metus, klasifikuojamą kaip pavojingą arba 
pavojinga mišinyje, kuriame viršijamos 
Direktyvoje 1999/45/EB arba šiame 
reglamente nurodytos koncentracijos ribos, 
ir dėl to mišinys klasifikuojamas kaip 
pavojingas, siekiant įtraukti ją į 
43 straipsnyje minimą aprašą, pateikia 
Agentūrai tokią informaciją:

Or. fr

Pagrindimas

Įpareigojimas pranešti Agentūrai apie medžiagas pagal šį klasifikacijos aprašą nuo 2010 
gruodžio 1 d. neturi būti taikomas visoms į rinką pateikiamoms medžiagoms, kurias būtina 
registruoti, bet tik toms, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos; tai taikytina ir REACH.
Minėtaisiais dviem atvejais (medžiagos, klasifikuojamos kaip pavojingos arba pavojingos 
mišinyje), turi būti numatytas ribinis kiekis (1 t per metus). Tokio ribinio kiekio nebuvimas 
sukeltų teisinį netikrumą ir neigiamai paveiktų mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą.
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Pakeitimas 128
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
41 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) priežastis, jei klasifikuojama kitaip, 
negu numatyta klasifikavimo ir 
ženklinimo apraše;

Or. en

Pagrindimas

Pagal 16 straipsnį tiekėjas gali suklasifikuoti medžiagą kitaip, negu numatyta klasifikavimo ir 
ženklinimo apraše, jeigu jis nurodo tokio klasifikavimo priežastis Agentūrai, kartu 
pateikdamas pranešimą pagal 41 straipsnį. Siekiant suderinamumo, tai turėtų būti numatyta 
ir 41 straipsnyje.

Pakeitimas 129
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
43 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenei suteikiama galimybė 
susipažinti su ženklinimo apraše 
pateikiama informacija, kuri atitinka 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 
straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją. 
Agentūra pranešėjams ir registruotojams, 
pateikusiems informaciją apie tą medžiagą 
pagal Reglamento (EB) Nr 1907/2006 29 
straipsnio 1 dalį, suteiks galimybę 
susipažinti su bet kokia kita informacija 
apie kiekvieną į aprašą įtrauktą medžiagą. 
Tokia galimybė bus suteikta ir kitoms 
šalims, vadovaujantis to reglamento 118 
straipsniu.

Visuomenei suteikiama galimybė internetu 
susipažinti su ženklinimo apraše 
pateikiama informacija, kuri atitinka 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 119 
straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.
Agentūra pranešėjams ir registruotojams, 
pateikusiems informaciją apie tą medžiagą 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 29 
straipsnio 1 dalį, suteiks galimybę 
susipažinti su bet kokia kita informacija 
apie kiekvieną į aprašą įtrauktą medžiagą.
Tokia galimybė bus suteikta ir kitoms 
šalims, vadovaujantis to reglamento 118 
straipsniu.

Or. en
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Pagrindimas

Paprasčiausias būdas suteikti visuomenei galimybę susipažinti su informacija – pateikti ją 
internete.

Pakeitimas 130
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
43 straipsnio 3 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus, Agentūra kartu su šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija 
įtraukia tokią informaciją apie kiekvieną 
įrašą:

3. Jei taikytina, Agentūra kartu su šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija 
įtraukia tokią informaciją apie kiekvieną 
įrašą:

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti sprendžiamas ne klausimas, ar tinkama prireikus pateikti papildomos 
informacijos, o klausimas, ar ją apskritai pateikti, kai reikia.

Pakeitimas 131
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
45 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria įstaigą arba 
įstaigas, atsakingas už tiekėjų teikiamos 
informacijos (įskaitant mišinių cheminę 
sudėtį) apie į rinką pateikiamas medžiagas, 
klasifikuojamas arba laikomas 
pavojingomis dėl jų poveikio sveikatai arba 
dėl jų fizinio poveikio, gavimą.

1. Valstybės narės paskiria įstaigą arba 
įstaigas, atsakingas už tiekėjų teikiamos 
informacijos apie į rinką pateikiamus 
mišinius, klasifikuojamus arba laikomus 
pavojingais dėl jų poveikio sveikatai arba 
dėl jų fizinio poveikio, gavimą.

1a. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama VIIa priede1 nurodyta forma 
ir jos pakanka, kad būtų patenkinami 
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medicinos poreikiai kuriant profilaktines 
ir gydymo priemones, ypač kritiniais 
atvejais.

2. Paskirtosios įstaigos pateikia visas 
reikalingas garantijas gaunamos 
informacijos slaptumui išsaugoti. Tokia 
informacija gali būti naudojama tik
medicinos poreikiams, kuriant 
profilaktines ir gydymo priemones, ypač 
kritiškais atvejais. Kitiems tikslams 
informacija nenaudojama.

2. Paskirtosios įstaigos pateikia visas 
reikalingas garantijas gaunamos 
informacijos slaptumui išsaugoti. Tokia 
informacija gali būti naudojama tik 
medicinos poreikiams, nurodytiems 
2 dalyje, tenkinti. Kitiems tikslams 
informacija nenaudojama.

3. Paskirtosios įstaigos kaupia visą 
informaciją, kurią privalo pateikti už 
prekybą atsakingi tiekėjai, kad galėtų 
vykdyti užduotis, už kurias jie atsako.

3. Paskirtosios įstaigos kaupia visą 
informaciją, kurią privalo pateikti už 
prekybą atsakingi tiekėjai, kad galėtų 
vykdyti užduotis, už kurias jie atsako.

3a. Kiekvienais metais valstybės narės 
Europos duomenų apie nelaimingus 
atsitikimus bazei, sukurtai pagal 
programą EHLASS (Europos nelaimingų 
atsitikimų buityje ir laisvalaikiu statistika) 
pateikia duomenis apie nelaimingų 
atsitikimų ir su jais susijusių mišinių 
skaičių, dėl kurių atsakingos institucijos 
gavo prašymų pateikti medicinos 
duomenis apie gydymo ir profilaktines 
priemones.
1Europos apsinuodijimų centrų ir 
klinikinių toksikologų asociacijos 
nurodymai dėl informavimo sudaro 
VIIa priedo pagrindą.

Or. fr

Pagrindimas

Europos apsinuodijimų centrų ir klinikinių toksikologų asociacija paskelbė su informavimu 
susijusius nurodymus, kurie sudarytų naujo VIIa priedo pagrindą. Duomenų apie nelaimingus 
atsitikimus bazė, kurią sukūrė Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas, galėtų 
būti ta priemonė, kurioje būtų kaupiami atsakingų institucijų surinkti duomenys apie mišinius 
ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus.
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Pakeitimas 132
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
45 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalyje nurodytas reikalavimas 
pateikti pranešimo netaikoma, jeigu 
metalai masyviais gabalais, lydiniai, 
mišiniai, kurių sudėtyje yra polimerų, 
mišiniai, kurių sudėtyje yra elastomerų, 
nors ir priskirti pavojingiems pagal šio 
priedo kriterijus, nekelia ūmaus 
toksiškumo pavojaus žmonių sveikatai ir 
skirti profesionalų pramoniniam 
naudojimui.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal galiojantį teisės aktą (1999/45/EB) ir tam tikras šio pasiūlymo nuostatas pripažįstama, 
kad kai kurios medžiagos, surištos matricoje, nėra lengvai biologiškai prieinamos (kietos 
būsenos mišiniai) ir netirpsta vandenyje, pvz., lydiniai, mišiniai, kurių sudėtyje yra polimerų, 
ir preparatai, kurių sudėtyje yra elastomerų. Taigi būtina užtikrinti 1 dalies reikalavimų ir I 
priedo 1.3.4 dalies nuostatų dėl specialių mišinių nuoseklumą.

Pakeitimas 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
45 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 
1 d. Komisija pateikia teisėkūros 
pasiūlymą, siekdama suderinti 1 dalyje 
nurodytą informaciją.

Or. nl
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Pagrindimas

Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad ši nuostata skirtingose valstybėse narėse įgyvendinama 
skirtingai. Pagal šį pakeitimą pagrindžiamas tolesnis atsakomųjų veiksmų krizių atvejais 
Europos Sąjungoje suderinimas. Šio reglamento tikslas – taip pat užtikrinti laisvą cheminių 
medžiagų ir mišinių judėjimą.

Pakeitimas 134
Gyula Hegyi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris medžiagos arba mišinio 
tiekėjas kaupia ir prireikus pateikia visą 
informaciją, kuri reikalinga klasifikuojant 
ir ženklinant pagal šį reglamentą, ne 
mažiau kaip 10 metų laikotarpiu nuo tada, 
kai jis paskutinį kartą tiekė tą medžiagą ar 
mišinį.

1. Bet kuris medžiagos arba mišinio 
tiekėjas kaupia ir prireikus pateikia visą 
informaciją, kuri reikalinga klasifikuojant 
ir ženklinant pagal šį reglamentą, ne 
mažiau kaip 50 metų laikotarpiu nuo tada, 
kai jis paskutinį kartą tiekė tą medžiagą ar 
mišinį.

Or. en

Pagrindimas

Senuose Rytų Europos sandėliuose dažnai galima rasti 20–30 metų senumo cheminių 
produktų. Kompiuterių standžiuosiuose diskuose visą informaciją nesunkiai galima saugoti 
dešimtmečiais.

Pakeitimas 135
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris medžiagos arba mišinio 
tiekėjas kaupia ir prireikus pateikia visą 
informaciją, kuri reikalinga klasifikuojant 
ir ženklinant pagal šį reglamentą, ne 
mažiau kaip 10 metų laikotarpiu nuo tada, 

1. Bet kuris medžiagos arba mišinio 
tiekėjas kaupia ir prireikus pateikia visą 
informaciją, kuri reikalinga klasifikuojant 
ir ženklinant pagal šį reglamentą, ne 
mažiau kaip 30 metų laikotarpiu nuo tada, 
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kai jis paskutinį kartą tiekė tą medžiagą ar 
mišinį.

kai jis paskutinį kartą tiekė tą medžiagą ar 
mišinį.

Or. en

Pagrindimas

Toksikologija – labai dinamiška mokslo šaka. Nuolat kuriami ir tobulinami teisės aktai, susiję 
su cheminėmis medžiagomis. Taigi svarbu išsaugoti naudingą informaciją, kuri būtų svarbi 
mokslui ir teisėkūrai.

Pakeitimas 136
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
52 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tiekėjas apskundžia valstybės narės 
sprendimą, kad cheminė medžiaga ar 
mišinys neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, valstybė narė nedelsdama 
praneša apie tai Komisijai, Agentūrai ir 
kitoms valstybėms narėms ir nurodo savo 
sprendimo priežastis.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia numatyti nuostatas, taikytinas, jei tarp tiekėjo ir valstybės narės kiltų ginčų dėl šio 
reglamento nuostatų aiškinimo, ir jei atsirastų būtinybė taikyti procedūrą, užtikrinančią 
suderintą klasifikaciją kilus ginčui.
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Pakeitimas 137
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Article 52 - paragraph 2

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, laikydamasi 54 straipsnio 2 
dalyje nustatytos reguliavimo procedūros, 
per 60 dienų nuo informacijos gavimo iš 
valstybės narės datos, leidžia taikyti 
laikinąją priemonę sprendime nurodytu 
laikotarpiu arba pareikalauja, kad valstybė 
narė atšauktų laikinąją priemonę.

2. Komisija, laikydamasi 54 straipsnio 3 
dalyje nustatytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu, per 60 dienų nuo 
informacijos gavimo iš valstybės narės 
datos, leidžia taikyti laikinąją priemonę 
sprendime nurodytu laikotarpiu arba 
pareikalauja, kad valstybė narė atšauktų 
laikinąją priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Apsaugos priemonės turėtų būti nustatomos remiantis reguliavimo procedūra su tikrinimu.
Kadangi ES yra laisvosios prekybos zona, pavojingi produktai gali atsirasti bet kurioje 
valstybėje narėje, taigi kiekvienu atveju EP turėtų dalyvauti priimant sprendimą.

Pakeitimas 138
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali keisti ir derinti su technikos 
pažanga 12, 14, 23, 27–32 straipsnius, 37 
straipsnio 2 dalies antrą ir trečią pastraipas 
bei I–VII priedus. Šios priemonės, 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, turi 
būti priimamos laikantis reguliavimo 
procedūros su tikrinimu, nurodytos 54 
straipsnio 3 dalyje. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 54 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 

Komisija gali keisti ir derinti su technikos 
pažanga 12, 14, 23, 27–30 straipsnius, 37 
straipsnio 2 dalies antrą ir trečią pastraipas 
bei I–VII priedus. Šios priemonės, skirtos 
neesminėms šio reglamento nuostatoms iš 
dalies keisti, priimamos laikantis 54 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 54 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.
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procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl ženklinimo išimčių turėtų būti sprendžiama taikant ne komitologijos, o bendro sprendimo 
procedūrą.

Pakeitimas 139
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki ...* Komisija patikslina I–VII priedus, 
kur reikia, įtraukdama į juos patvarių, 
bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) 
medžiagų bei labai patvarių ir didelės 
bioakumuliacijos (vPvB) pavojaus klases 
ir ūmaus toksiškumo pavojaus 5 
kategoriją. Šios priemonės, skirtos 
neesminėms šio reglamento nuostatoms iš 
dalies keisti, priimamos laikantis 54 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.
*Dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Būtina įtraukti naujas pavojaus klases ar kategorijas į visus susijusius priedus. Tai turėtų būti 
padaryta vadovaujantis komitologijos procedūra per 12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.
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Pakeitimas 140
Gyula Hegyi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki ...* Komisija pateikia 
pasiūlymą įtraukti patvarias, 
bioakumuliacines ir toksiškas (PBT) 
medžiagas, labai patvarias ir didelės 
bioakumuliacijos (vPvB) medžiagas ir 
ūmaus toksiškumo 5 kategorijos 
medžiagas į šį Reglamentą, kuriame taip 
pat nurodo išsamius endokrininę sistemą 
ardančių medžiagų klasifikavimo 
kriterijus.
________

*Penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams itin svarbu, kad būtų ženklinamos patvarios, bioakumuliacinės, toksiškos ir 
endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Komisija turėtų pateikti pasiūlymą įtraukti šias 
medžiagas į reglamentą ir išsamius endokrininę sistemą ardančių medžiagų klasifikavimo 
kriterijus.

Pakeitimas 141
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2010 m. gruodžio 1 d. medžiagos 
klasifikuojamos, ženklinamos etiketėmis ir 
pakuojamos pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas.

1. Iki 2010 m. gruodžio 1 d. medžiagos 
klasifikuojamos, ženklinamos etiketėmis ir 
pakuojamos pagal Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatas.
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Iki 2015 m. birželio 1 d. mišiniai 
klasifikuojami, ženklinami etiketėmis ir 
pakuojami pagal Direktyvos 1999/45/EEB 
nuostatas.

Iki 2013 m. gruodžio 1 d. mišiniai 
klasifikuojami, ženklinami etiketėmis ir 
pakuojami pagal Direktyvos 1999/45/EEB 
nuostatas.

2. Nukrypstant nuo 60 straipsnio ir nuo šio 
straipsnio 1 dalies, laikotarpiu, atitinkamai, 
iki 2010 m. gruodžio 1 d. ir iki 2015 m. 
birželio 1 d. pagal 1 dalį klasifikuojamos 
medžiagos ir mišiniai gali būti 
klasifikuojami ir ženklinami etiketėmis 
pagal šio reglamento nuostatas. Tuo atveju 
Direktyvose 67/548/EEB ir 1999/45/EB 
numatytos ženklinimo etiketėmis nuostatos 
netaikomos.

2. Nukrypstant nuo 60 straipsnio ir nuo šio 
straipsnio 1 dalies, laikotarpiu, atitinkamai, 
iki 2010 m. gruodžio 1 d. ir iki 2013 m. 
gruodžio 1 d. pagal 1 dalį klasifikuojamos 
medžiagos ir mišiniai gali būti 
klasifikuojami ir ženklinami etiketėmis 
pagal šio reglamento nuostatas. Tuo atveju 
Direktyvose 67/548/EEB ir 1999/45/EB 
numatytos ženklinimo etiketėmis nuostatos 
netaikomos.

3. Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. 
birželio 1 d. medžiagos klasifikuojamos 
pagal Direktyvos 67/548/EEB ir šio 
reglamento nuostatas. Jos ženklinamos
etiketėmis ir pakuojamos pagal šio 
reglamento nuostatas.

3. Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 1 d. medžiagos klasifikuojamos 
pagal Direktyvos 67/548/EEB ir šio 
reglamento nuostatas. Jos ženklinamos 
etiketėmis ir pakuojamos pagal šio 
reglamento nuostatas.

4. Nereikalaujama, kad medžiagos ir 
mišiniai, kurie buvo suklasifikuoti ir 
pateikti į rinką, atitinkamai, iki 2010 m. 
gruodžio 1 d. ir 2015 m. birželio 1 d., būtų 
ženklinami etiketėmis ir pakuojami pagal 
šio reglamento nuostatas.

4. Nereikalaujama, kad medžiagos ir 
mišiniai, kurie buvo suklasifikuoti ir 
pateikti į rinką, atitinkamai, iki 2010 m. 
gruodžio 1 d. ir 2013 m. gruodžio 1 d.,
būtų ženklinami etiketėmis ir pakuojami 
pagal šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties skirti 4–5 metų laikotarpio mišiniams klasifikuoti po to, kai buvo 
suklasifikuotos cheminės medžiagos. Komisija apsvarstė įvairius variantus tarp 4 ir 5 metų ir 
pasirinko vidurinį. Tačiau valstybės paprastai mano, kad 3 metų pakanka. Taigi siūloma 
sutrumpinti pereinamąjį mišinių klasifikavimo laikotarpį, kuris prasidės suklasifikavus 
chemines medžiagas, iki 3 metų.
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Pakeitimas 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 
1 d. Komisija pateikia šio reglamento 45 
straipsnio 1–3 dalių veiksmingumo 
ataskaitą, jei reikia, siekdama ir 
laikydamasi 54 straipsnio 3 dalyje 
numatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu, siūlyti pakeitimus, pagal 
kuriuos būtų siekiama tolesnio 
suderinimo.

Or. nl

Pagrindimas

Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad ši nuostata skirtingose valstybėse narėse įgyvendinama 
skirtingai. Pagal šį pakeitimą pagrindžiamas tolesnis atsakomųjų veiksmų krizių atvejais 
Europos Sąjungoje suderinimas. Šio reglamento tikslas – taip pat užtikrinti laisvą cheminių 
medžiagų ir mišinių judėjimą.

Pakeitimas 143
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II, III ir IV antraštinės dalys medžiagoms 
taikomos nuo 2010 m. gruodžio 1 d., o 
mišiniams – nuo 2015 m. birželio 1 d.

II, III ir IV antraštinės dalys medžiagoms 
taikomos nuo 2010 m. gruodžio 1 d., o 
mišiniams – nuo 2013 m. gruodžio 1 d.

Or. en

(Susiję su to paties autoriaus pateiktu 58 straipsnio pakeitimu)
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Pagrindimas

Nėra jokios priežasties skirti 4–5 metų laikotarpio mišiniams klasifikuoti po to, kai buvo 
suklasifikuotos cheminės medžiagos. Komisija apsvarstė įvairius variantus tarp 4 ir 5 metų ir 
pasirinko vidurinį. Tačiau valstybės paprastai mano, kad 3 metų pakanka. Taigi siūloma 
sutrumpinti pereinamąjį mišinių klasifikavimo laikotarpį, kuris prasidės suklasifikavus 
chemines medžiagas, iki 3 metų.

Pakeitimas 144
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3.1 skyriaus 3.1.2.1. dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki ...* Komisija, 
vadovaudamasi 53 straipsnyje numatyta 
procedūra, pakeičia šio priedo šią dalį ir 
įtraukia į ją ūmaus toksiškumo 5 
kategoriją.
______

*Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Vaikams tereikia suvartoti nedidelį 5 kategorijos medžiagų kiekį, kad atsirastų apsinuodijimo 
simptomų. Jei ši kategorija nebus įtraukta į reglamentą, dešimties tūkstančių mišinių 
toksiškumas nebus nurodomas etiketėse. 5 kategorija įtraukta į PSS, taigi ES vartotojams būtų 
suteikta mažiau informacijos negu kitų šalių, kuriose taikoma PSS, vartotojams. Jei 5 
kategorija bus įtraukta į reglamentą, prekyba su šiomis šalimis vyks paprasčiau, o tai ir yra 
pagrindinis PSS tikslas.

Pakeitimas 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3.1 skyriaus 3.1.2.1. dalies ir 3.1.1. lentelės 1 ir 2 eilutės

Komisijos siūlomas tekstas
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3.1.2.1. Medžiagos gali būti priskiriamos vienai iš keturių toksiškumo kategorijų remiantis 
ūmiu toksiškumu patekus į burną, ant odos ar įkvėpus pagal skaitinius kriterijus, nurodytus 
3.1.1 lentelėje. Ūmaus toksiškumo vertės išreiškiamos kaip (apytikslės) LD50 (patekimo į 
burną, ant odos) arba LC50 (įkvėpimo) vertės arba kaip ūmaus toksiškumo įverčiai (ATE). 
Paaiškinamosios pastabos pateikiamos po 3.1.1 lentelės.

3.1.1. lentelė
Ūmaus toksiškumo pavojaus kategorijos ir atitinkamas kategorijas apibrėžiantys ūmaus 

toksiškumo įverčiai (ATE)

Paveikimo 
būdas 1 kategorija 2 kategorija 3 kategorija 4 kategorija

Per burną 
(mg/kg
kūno masės)
žr. (a) pastabą

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Parlamento pakeitimas

3.1.2.1. Medžiagos gali būti priskiriamos vienai iš penkių toksiškumo kategorijų remiantis 
ūmiu toksiškumu patekus į burną ir vienai iš keturių toksiškumo kategorijų remiantis ūmiu 
toksiškumu patekus ant odos ar įkvėpus pagal skaitinius kriterijus, nurodytus 3.1.1 lentelėje.
Ūmaus toksiškumo vertės išreiškiamos kaip (apytikslės) LD50 (patekimo į burną, ant odos) 
arba LC50 (įkvėpimo) vertės arba kaip ūmaus toksiškumo įverčiai (ATE). Paaiškinamosios 
pastabos pateikiamos po 3.1.1 lentelės.

3.1.1. lentelė
Ūmaus toksiškumo pavojaus kategorijos ir atitinkamas kategorijas apibrėžiantys ūmaus 

toksiškumo įverčiai (ATE)

Paveikimo 
būdas 1 kategorija 2 kategorija 3 kategorija 4 kategorija 5 kategorija

Per burną 
(mg/kg 
kūno masės)
žr. (a) 
pastabą

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

2000 < ATE < 
5000

žr. ca) pastabą

3.1.1 lentelės pastabos:
ca) 5 kategorijos kriterijai skirti medžiagoms, kurios kelia palyginti nedidelį ūmaus 

toksiškumo pavojų, tačiau kurios tam tikromis aplinkybėmis gali kelti pavojų 
pažeidžiamoms gyventojų grupėms, identifikuoti. Numatoma, kad šios medžiagos 
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toksiškumo per burną vertė yra LD50 2000–5000 mg/kg kūno masės. Specialūs 5 
kategorijos kriterijai:

i) Medžiaga priskiriama šiai kategorijai, jei yra patikimų įrodymų, kad LD50 įeina 
į 5 kategorijos intervalo vertes, arba jei kiti tyrimai su gyvūnais ar toksinis 
poveikis žmogui rodo, kad keliama itin didelė grėsmė žmogaus sveikatai.

ii) Medžiaga priskiriama šiai kategorijai, ekstrapoliavus, nustačius ir įvertinus 
duomenis, jei ši medžiaga negali būti priskirta pavojingesnei kategorijai ir:

- jei yra patikimos informacijos apie didelį toksinį poveikį žmonėms, arba

- jei atliekant bandymus su vertės iki 4 kategorijos dydžiais buvo pastebėtas 
mirtingumas nurijus, įkvėpus ar patekus ant odos, arba

- jei ekspertai įvertinę patvirtins, kad atliekant bandymus su vertės iki 4 
kategorijos dydžiais buvo pastebėta reikšmingų toksiškumo požymių, išskyrus 
viduriavimą, piloerekciją ar suglebusią išvaizdą, arba

- jei ekspertai įvertinę patvirtins, kad informacija apie galimą reikšmingą 
ūminį poveikį, gauta atlikus kitus bandymus su gyvūnais, yra patikima.

Pripažįstant būtinybę apsaugoti gyvūnų gerovę, patariama neatlikti bandymų su gyvūnais 
taikant 5 kategorijos vertės dydžius; šie bandymai turėtų būti atliekami tik tuo atveju, jei 
yra didelė galimybė, kad tokių bandymų rezultatai turės tiesioginę reikšmę žmonių 
sveikatos apsaugai.

Or. en

Pagrindimas

Vaikams tereikia suvartoti nedidelį 5 kategorijos medžiagų kiekį, kad atsirastų apsinuodijimo 
simptomų. Jei ši kategorija nebus įtraukta į reglamentą, dešimties tūkstančių mišinių 
toksiškumas nebus nurodomas etiketėse. 5 kategorija įtraukta į PSS, taigi ES vartotojams būtų 
suteikta mažiau informacijos negu kitų šalių, kuriose taikoma PSS, vartotojams. Jei 5 
kategorija bus įtraukta į reglamentą, prekyba su šiomis šalimis vyks paprasčiau, o tai ir yra 
pagrindinis PSS tikslas.

Pakeitimas 146
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3.1 skyriaus 3.1.2.1. dalies ir 3.1.1. lentelės 1 ir 2 eilutės

Komisijos siūlomas tekstas
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3.1.2.1. Medžiagos gali būti priskiriamos vienai iš keturių toksiškumo kategorijų remiantis 
ūmiu toksiškumu patekus į burną, ant odos ar įkvėpus pagal skaitinius kriterijus, 
nurodytus 3.1.1 lentelėje. Ūmaus toksiškumo vertės išreiškiamos kaip (apytikslės) 
LD50 (patekimo į burną, ant odos) arba LC50 (įkvėpimo) vertės arba kaip ūmaus 
toksiškumo įverčiai (ATE). Paaiškinamosios pastabos pateikiamos po 3.1.1 lentelės.

3.1.1. lentelė
Ūmaus toksiškumo pavojaus kategorijos ir atitinkamas kategorijas apibrėžiantys ūmaus 

toksiškumo įverčiai (ATE)

Paveikimo 
būdas 1 kategorija 2 kategorija 3 kategorija 4 kategorija

Per burną 
(mg/kg 
kūno masės)
žr. (a) pastabą

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Parlamento pakeitimas

3.1.2.1. Medžiagos gali būti priskiriamos vienai iš penkių toksiškumo kategorijų remiantis 
ūmiu toksiškumu patekus į burną ir vienai iš keturių toksiškumo kategorijų remiantis 
ūmiu toksiškumu patekus ant odos ar įkvėpus pagal skaitinius kriterijus, nurodytus 
3.1.1 lentelėje. Ūmaus toksiškumo vertės išreiškiamos kaip (apytikslės) LD50 
(patekimo į burną, ant odos) arba LC50 (įkvėpimo) vertės arba kaip ūmaus toksiškumo 
įverčiai (ATE). Paaiškinamosios pastabos pateikiamos po 3.1.1 lentelės.

3.1.1. lentelė
Ūmaus toksiškumo pavojaus kategorijos ir atitinkamas kategorijas apibrėžiantys ūmaus 

toksiškumo įverčiai (ATE)

Paveikimo 
būdas 1 kategorija 2 kategorija 3 kategorija 4 kategorija 5 kategorija

Per burną 
(mg/kg 
kūno masės)
žr. (a) 
pastabą

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

2000 < ATE < 
5000

žr. ca) pastabą

Pastaba:
ca) 5 kategorijos kriterijai skirti medžiagoms, kurios kelia palyginti nedidelį ūmaus 

toksiškumo pavojų, tačiau kurios tam tikromis aplinkybėmis gali kelti pavojų 
pažeidžiamoms gyventojų grupėms, identifikuoti. Numatoma, kad šios medžiagos 
toksiškumo per burną vertė yra LD50 2000–5000 mg/kg kūno masės. Specialūs 5 
kategorijos kriterijai:
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i) Medžiaga priskiriama šiai kategorijai, jei yra patikimų įrodymų, kad LD50 įeina 
į 5 kategorijos intervalo vertes, arba jei kiti tyrimai su gyvūnais ar toksinis 
poveikis žmogui rodo, kad keliama itin didelė grėsmė žmogaus sveikatai.

ii) Medžiaga priskiriama šiai kategorijai, ekstrapoliavus, nustačius ir įvertinus 
duomenis, jei ši medžiaga negali būti priskirta pavojingesnei kategorijai ir:

- jei yra patikimos informacijos apie didelį toksinį poveikį žmonėms, arba

- jei atliekant bandymus su vertės iki 4 kategorijos dydžiais buvo pastebėtas 
mirtingumas nurijus, įkvėpus ar patekus ant odos, arba

- jei ekspertai įvertinę patvirtins, kad atliekant bandymus su vertės iki 4 
kategorijos dydžiais buvo pastebėta reikšmingų toksiškumo požymių, išskyrus 
viduriavimą, piloerekciją ar suglebusią išvaizdą, arba

- jei ekspertai įvertinę patvirtins, kad informacija apie galimą reikšmingą 
ūminį poveikį, gauta atlikus kitus bandymus su gyvūnais, yra patikima.

Pripažįstant būtinybę apsaugoti gyvūnų gerovę, patariama neatlikti bandymų su gyvūnais 
taikant 5 kategorijos vertės dydžius; šie bandymai turėtų būti atliekami tik tuo atveju, jei 
yra didelė galimybė, kad tokių bandymų rezultatai turės tiesioginę reikšmę žmonių 
sveikatos apsaugai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomą reglamentą galima bus pasiekti suderinimo tikslo tik tuo atveju, jei visi PSS 
klasifikavimo kriterijai ir ženklinimo taisyklės bus perkelti į ES teisę. 5 ūmaus toksiškumo 
kategorija įtraukta į PSS, taigi į ją taip pat reikėtų atsižvelgti. Priešingu atveju, ne tik būtų 
sudaroma kliūčių prekybai, bet ir sumažėtų pagal ES teisės aktus užtikrinama apsauga, nes 
daugeliui mišinių nebūtų taikoma klasifikavimo kategorija ir ženklinimas. Dėl to sumažėtų 
tinkama, ypač vaikų ir kitų pažeidžiamų grupių, apsauga.

Pakeitimas 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3.1 skyriaus 3.1.2.2.1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.2.2.1a. 5 kategorija skirta cheminėms 
medžiagoms, kurios kelia palyginti 
nedidelį ūmaus toksiškumo pavojų, tačiau 
kurios tam tikromis aplinkybėmis gali 
kelti pavojų pažeidžiamoms gyventojų 
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grupėms. 5 kategorijai priklausančių 
medžiagų identifikavimo kriterijai 
pridedami prie lentelės. Numatoma, kad 
šios medžiagos toksiškumo per burną 
vertė yra LD50 2000–5000 mg/kg kūno 
masės. Atsižvelgiant į gyvūnų gerovę, 
patariama neatlikti bandymų su gyvūnais 
taikant 5 kategorijos vertės dydžius; šie 
bandymai turėtų būti atliekami tik tuo 
atveju, jei yra didelė galimybė, kad tokių 
bandymų rezultatai turės tiesioginę 
reikšmę žmonių sveikatos apsaugai.

Or. en

Pagrindimas

5 kategorijos cheminių medžiagų ženklinimas itin svarbus norint apsaugoti vaikus. Jei ši 
kategorija nebus įtraukta į reglamentą, dešimties tūkstančių mišinių toksiškumas nebus 
ženklinamas etiketėse. 5 kategorija įtraukta į PSS, taigi ES vartotojams būtų suteikta mažiau 
informacijos negu kitų šalių, kuriose visapusiškai taikoma PSS, vartotojams. Jei 5 kategorija 
bus įtraukta į reglamentą, prekyba su šiomis šalimis vyks paprasčiau ir tai reikš, kad ES 
teisės aktai apims visus JT priimtus ūmaus toksiškumo kriterijus.

Pakeitimas 148
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3.1 skyriaus 3.1.2.2.1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.2.2.1a. 5 kategorija skirta cheminėms
medžiagoms, kurios kelia palyginti 
nedidelį ūmaus toksiškumo pavojų, tačiau 
kurios tam tikromis aplinkybėmis gali 
kelti pavojų pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms. 5 kategorijai priklausančių 
medžiagų identifikavimo kriterijai 
pridedami prie lentelės. Numatoma, kad 
šios medžiagos toksiškumo per burną 
vertė yra LD50 2000–5000 mg/kg kūno 
masės. Atsižvelgiant į gyvūnų gerovę, 
patariama neatlikti bandymų su gyvūnais 
taikant 5 kategorijos vertės dydžius; šie 



AM\710142LT.doc 75/91 PE402.685v01-00

LT

bandymai turėtų būti atliekami tik tuo 
atveju, jei yra didelė galimybė, kad tokių 
bandymų rezultatai turės tiesioginę 
reikšmę žmonių sveikatos apsaugai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomą reglamentą galima bus pasiekti suderinimo tikslo tik tuo atveju, jei visi PSS 
klasifikavimo kriterijai ir ženklinimo taisyklės bus perkelti į ES teisę. 5 ūmaus toksiškumo 
kategorija įtraukta į PSS, taigi į ją taip pat reikėtų atsižvelgti. Priešingu atveju, ne tik būtų 
sudaroma kliūčių prekybai, bet ir sumažėtų pagal ES teisės aktus užtikrinama apsauga, nes 
daugeliui mišinių nebūtų taikoma klasifikavimo kategorija ir ženklinimas. Dėl to sumažėtų 
tinkama, ypač vaikų ir kitų pažeidžiamų grupių, apsauga.

Pakeitimas 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3.1 skyriaus 3.1.3.6.2.3 dalies 3.1.2 lentelės 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

3.1.2 lentelė
Eksperimentiškai nustatytų ūmaus toksiškumo intervalo verčių

(ar ūmaus toksiškumo pavojaus kategorijų) perskaičiavimas į ūmaus toksiškumo taškinius 
įverčius, skirtas klasifikuoti pagal atitinkamus paveikimo būdus

Paveikimo būdai
Klasifikacijos kategorija arba 

eksperimentiškai nustatytas ūmaus 
toksiškumo intervalo įvertis

Perskaičiuotas ūmaus 
toksiškumo taškinis 

įvertis
(žr. 1 pastabą)

Patekimo į burną

(mg/kg kūno masės)

0 < 1 kategorija   5

5 < 2 kategorija   50

50 < 3 kategorija   300

300 < 4 kategorija  2000

0.5

5

100

500

1 pastaba:
Šios vertės skirtos taikyti skaičiuojant ATE mišiniui klasifikuoti pagal jo sudedamąsias dalis ir 
neatitinka bandymo rezultatų.
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Parlamento pakeitimas

3.1.2 lentelė
Eksperimentiškai nustatytų ūmaus toksiškumo intervalo verčių

(ar ūmaus toksiškumo pavojaus kategorijų) perskaičiavimas į ūmaus toksiškumo taškinius 
įverčius, skirtas klasifikuoti pagal atitinkamus paveikimo būdus

Paveikimo būdai
Klasifikacijos kategorija arba 

eksperimentiškai nustatytas ūmaus 
toksiškumo intervalo įvertis

Perskaičiuotas ūmaus 
toksiškumo taškinis 

įvertis
(žr. 1 pastabą)

Patekimo į burną

(mg/kg kūno masės)

0 < 1 kategorija   5

5 < 2 kategorija   50

50 < 3 kategorija   300

300 < 4 kategorija  2000

2000 < 5 kategorija  5000 (žr. 1a pastabą)

0.5

5

100

500

2500

1 pastaba:
Šios vertės skirtos taikyti skaičiuojant ATE mišiniui klasifikuoti pagal jo sudedamąsias dalis ir 
neatitinka bandymo rezultatų.

1a pastaba:
5 kategorija skirta mišiniams, kurie kelia palyginti nedidelį ūmaus toksiškumo pavojų, tačiau 
kurie tam tikromis aplinkybėmis gali kelti pavojų pažeidžiamoms gyventojų grupėms.
Numatoma, kad šių mišinių toksiškumo per burną vertė yra LD50 2000–5000 mg/kg kūno 
masės. Atsižvelgiant į gyvūnų gerovę, patariama neatlikti bandymų su gyvūnais taikant 5 
kategorijos vertės dydžius; šie bandymai turėtų būti atliekami tik tuo atveju, jei yra didelė 
galimybė, kad tokių bandymų rezultatai turės tiesioginę reikšmę žmonių sveikatos apsaugai.

Or. en

Pagrindimas

5 kategorijos cheminių medžiagų ženklinimas itin svarbus norint apsaugoti vaikus. Jei ši 
kategorija nebus įtraukta į reglamentą, dešimties tūkstančių mišinių toksiškumas nebus 
ženklinamas etiketėse. 5 kategorija įtraukta į PSS, taigi ES vartotojams būtų suteikta mažiau 
informacijos negu kitų šalių, kuriose visapusiškai taikoma PSS, vartotojams. Jei 5 kategorija 
bus įtraukta į reglamentą, prekyba su šiomis šalimis vyks paprasčiau ir tai reikš, kad ES 
teisės aktai apims visus JT priimtus ūmaus toksiškumo kriterijus.
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Pakeitimas 150
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3.1 skyriaus 3.1.3.6.2.3 dalies 3.1.2 lentelės 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

3.1.2 lentelė
Eksperimentiškai nustatytų ūmaus toksiškumo intervalo verčių

(ar ūmaus toksiškumo pavojaus kategorijų) perskaičiavimas į ūmaus toksiškumo taškinius 
įverčius, skirtas klasifikuoti pagal atitinkamus paveikimo būdus

Paveikimo būdai
Klasifikacijos kategorija arba 

eksperimentiškai nustatytas ūmaus 
toksiškumo intervalo įvertis

Perskaičiuotas ūmaus 
toksiškumo taškinis 

įvertis
(žr. 1 pastabą)

Patekimo į burną

(mg/kg kūno masės)

0 < 1 kategorija   5

5 < 2 kategorija   50

50 < 3 kategorija   300

300 < 4 kategorija  2000

0.5

5

100

500

1 pastaba:
Šios vertės skirtos taikyti skaičiuojant ATE mišiniui klasifikuoti pagal jo sudedamąsias dalis ir 
neatitinka bandymo rezultatų.

Parlamento pakeitimas

3.1.2 lentelė
Eksperimentiškai nustatytų ūmaus toksiškumo intervalo verčių

(ar ūmaus toksiškumo pavojaus kategorijų) perskaičiavimas į ūmaus toksiškumo taškinius 
įverčius, skirtas klasifikuoti pagal atitinkamus paveikimo būdus

Exposure routes
Classification Category or experimentally 

obtained acute toxicity range estimate

Converted Acute 
Toxicity point estimate

(see Note 1)
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Oral

(mg/kg bodyweight)

0 < Category 1  5

5 < Category 2  50

50 < Category 3  300

300 < Category 4  2000

2000 < 5 kategorija  5000 (žr. 1a pastabą)

0.5

5

100

500

2500

1 pastaba:
Šios vertės skirtos taikyti skaičiuojant ATE mišiniui klasifikuoti pagal jo sudedamąsias dalis ir 
neatitinka bandymo rezultatų.

1a pastaba:
5 kategorija skirta mišiniams, kurie kelia palyginti nedidelį ūmaus toksiškumo pavojų, tačiau 
kurie tam tikromis aplinkybėmis gali kelti pavojų pažeidžiamoms gyventojų grupėms.
Numatoma, kad šių mišinių toksiškumo per burną vertė yra LD50 2000–5000 mg/kg kūno 
masės. Atsižvelgiant į gyvūnų gerovę, patariama neatlikti bandymų su gyvūnais taikant 5 
kategorijos vertės dydžius; šie bandymai turėtų būti atliekami tik tuo atveju, jei yra didelė 
galimybė, kad tokių bandymų rezultatai turės tiesioginę reikšmę žmonių sveikatos apsaugai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomą reglamentą galima bus pasiekti suderinimo tikslo tik tuo atveju, jei visi PSS 
klasifikavimo kriterijai ir ženklinimo taisyklės bus perkelti į ES teisę. 5 ūmaus toksiškumo 
kategorija įtraukta į PSS, taigi į ją taip pat reikėtų atsižvelgti. Priešingu atveju, ne tik būtų 
sudaroma kliūčių prekybai, bet ir sumažėtų pagal ES teisės aktus užtikrinama apsauga, nes 
daugeliui mišinių nebūtų taikoma klasifikavimo kategorija ir ženklinimas. Dėl to sumažėtų 
tinkama, ypač vaikų ir kitų pažeidžiamų grupių, apsauga.

Pakeitimas 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3.1.4.1 dalis ir 3.1.3 lentelės 1–4 ir 8 eilutės

Komisijos siūlomas tekstas

3.1.4.1. Priskyrimo šiai pavojaus klasei kriterijus atitinkančios medžiagos ar mišiniai 
ženklinami etiketėmis, kurių elementai pavaizduoti 3.1.3 lentelėje.
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3.1.3 lentelė
Ūmaus toksiškumo etikečių elementai

Klasifikacija 1 kategorija 2 kategorija 3 kategorija 4 kategorija

PSS 
piktogramos

Signalinis 
žodis Pavojus Pavojus Pavojus Įspėjimas

Teiginys apie 
pavojų:
- patekimo į 
burną

H300: 
Mirtina 
nurijus

H300: 
Mirtina 
nurijus

H301: 
Toksiška 
nurijus

H302:
Kenksminga 

nurijus

Įspėjamasis 
teiginys dėl 
reakcijos 
(patekimo į 
burną)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Parlamento pakeitimas

3.1.4.1. Priskyrimo šiai pavojaus klasei kriterijus atitinkančios medžiagos ar mišiniai 
ženklinami etiketėmis, kurių elementai pavaizduoti 3.1.3 lentelėje.

Specialūs 5 kategorijai priskiriamų medžiagų ir mišinių ženklinimo aspektai pateikiami 
lentelės 2a pastaboje.

3.1.3. lentelė
Ūmaus toksiškumo etikečių elementai

Klasifikacija 1 kategorija 2 kategorija 3 kategorija 4 kategorija 5 kategorija

PSS piktogramos nėra

Signalinis žodis Pavojus Pavojus Pavojus Įspėjimas Įspėjimas
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Teiginys apie 
pavojų:
- patekimo į burną

H300: 
Mirtina 
nurijus

H300: 
Mirtina 
nurijus

H301: 
Toksiška 
nurijus

H302: 
Kenksminga 

nurijus

H303:
Gali būti 

kenksminga 
nurijus

Įspėjamasis 
teiginys dėl 
reakcijos 
(patekimo į burną)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

2a pastaba:
3.1.3 lentelėje pateikiami 5 kategorijos etiketės elementai naudojami plačiajai visuomenei 
pateikiamoms medžiagoms ir mišiniams ženklinti.
Jei kalbama apie 5 kategorijos medžiagas ir mišinius, skirtus tik profesiniam naudojimui, 
tiekėjas saugos duomenų lape pateikia informaciją tolesniems naudotojams ir platintojams.

Or. en

Pagrindimas

5 kategorijos cheminių medžiagų ženklinimas itin svarbus norint apsaugoti vaikus. Jei ši 
kategorija nebus įtraukta į reglamentą, dešimties tūkstančių mišinių toksiškumas nebus 
ženklinamas etiketėse. 5 kategorija įtraukta į PSS, taigi ES vartotojams būtų suteikta mažiau 
informacijos negu kitų šalių, kuriose visapusiškai taikoma PSS, vartotojams. Jei 5 kategorija 
bus įtraukta į reglamentą, prekyba su šiomis šalimis vyks paprasčiau ir tai reikš, kad ES 
teisės aktai apims visus JT priimtus ūmaus toksiškumo kriterijus.

Pakeitimas 152
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3.1.4.1 dalies 3.1.3 lentelės 1–4 ir 8 eilutės

Komisijos siūlomas tekstas

3.1.3 lentelė
Ūmaus toksiškumo etikečių elementai

Klasifikacija 1 kategorija 2 kategorija 3 kategorija 4 kategorija
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PSS 
piktogramos

Signalinis 
žodis

Pavojus Pavojus Pavojus Įspėjimas

Teiginys apie 
pavojų:
- patekimo į 
burną

H300: 
Mirtina 
nurijus

H300: 
Mirtina 
nurijus

H301: 
Toksiška 
nurijus

H302:
Kenksminga 

nurijus

Įspėjamasis 
teiginys dėl 
reakcijos 
(patekimo į 
burną)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Parlamento pakeitimas

3.1.3 lentelė
Ūmaus toksiškumo etikečių elementai

Klasifikacija 1 kategorija 2 kategorija 3 kategorija 4 kategorija
5 kategorija

(žr. 2a 
pastabą)

PSS piktogramos nėra

Signalinis žodis Pavojus Pavojus Pavojus Įspėjimas Įspėjimas

Teiginys apie 
pavojų:
- patekimo į burną

H300: 
Mirtina 
nurijus

H300: 
Mirtina 
nurijus

H301: 
Toksiška 
nurijus

H302:
Kenksminga 

nurijus

H303:
Gali būti 

kenksminga
nurijus
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Įspėjamasis 
teiginys dėl 
reakcijos 
(patekimo į burną)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

2a pastaba:
3.1.3 lentelėje pateikiami 5 kategorijos etiketės elementai naudojami plačiajai visuomenei 
pateikiamoms medžiagoms ir mišiniams ženklinti.
Jei kalbama apie 5 kategorijos medžiagas ir mišinius, skirtus tik profesiniam naudojimui, 
tiekėjas saugos duomenų lape pateikia informaciją tolesniems naudotojams ir platintojams.

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomą reglamentą galima bus pasiekti suderinimo tikslo tik tuo atveju, jei visi PSS 
klasifikavimo kriterijai ir ženklinimo taisyklės bus perkelti į ES teisę. 5 ūmaus toksiškumo 
kategorija įtraukta į PSS, taigi į ją taip pat reikėtų atsižvelgti. Priešingu atveju, ne tik būtų 
keliamos kliūtys prekybai, bet ir sumažėtų pagal ES teisės aktus užtikrinama apsauga, nes 
daugelis mišinių netektų savo klasifikavimo kategorijos ir ženklinimo. Dėl to sumažėtų
tinkama, ypač vaikų ir kitų pažeidžiamų grupių, apsauga.

Pakeitimas 153
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 5a dalies 1a pastraipa (nauja)

5.1a. Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) medžiagos bei 
labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiagos
5.1a.1. Medžiagų klasifikavimo kriterijai
5.1a.1.1. Medžiaga klasifikuojama kaip PBT arba vPvB, jei:
i) gamintojas ar importuotojas, remdamasis 2006 m. gruodžio 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų 
išdavimo ir naudojimo ribojimo (REACH), įsteigiančio Europos 
cheminių medžiagų agentūrą1, 14  straipsnio ir I priedo nuostatomis, 
identifikuoja ją kaip PBT arba vPvB medžiagą, arba
ii) ši medžiaga identifikuota kaip PBT arba vPvB medžiaga (arba 
tokia laikoma) ir įtraukta į Reglamento Nr. 1907/2006 59 straipsnio 
1 dalyje nurodytą sąrašą kaip PBT arba vPvB medžiaga, arba
iii) ši medžiaga identifikuota kaip PBT arba vPvB medžiaga (arba 
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tokia laikoma) ir įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV 
priedą.
5.1a.2. Mišinių klasifikavimo kriterijai

5.1a.2.1. Mišiniai klasifikuojami kaip PBT arba vPvB pagal atskirų 
jų sudėtyje esančių ir PBT arba vPvB medžiagoms priskirtų 
medžiagų koncentraciją, kaip nurodyta 5.3 lentelėje.

5.3 lentelė
Medžiagų (mišinyje), klasifikuojamų kaip PBT ar vPvB, 

bendrosios koncentracijos ribos

Medžiagos klasifikacija Mišinio klasifikacija

PBT arba vPvB [C > 0.1%]

5.1a.3. Pranešimas apie pavojų

5.1a.3.1. Priskyrimo šiai pavojaus klasei kriterijus atitinkančios 
medžiagos ar mišiniai ženklinami etiketėmis, kurių elementai 
pavaizduoti 5.4 lentelėje.

5.4 lentelė
PBT arba vPvB etikečių elementai

Simbolis (piktograma)

Signalinis žodis Pavojus
Teiginys apie pavojų EUH0XX: [gali sukelti 

ilgalaikius kenksmingus 
padarinius žmonėms ir 

aplinkai]
Įspėjamasis teiginys [dar nenuspręsta]

1 OL L 396, 2006 12 30, p. 1. Pakeistas tekstas OL L 136, 2007 5 29, p. 3.

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant suderinamumo su naująja Europos cheminių medžiagų politika, būtina, kad požiūris 
į didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas įgyvendinant kiekvieną politikos 
priemonę būtų suderintas. Atsižvelgiant į tai, nustačius etikečių reikalavimus, taip pat būtų 
galima:
i) pagerinti ES rizikos mažinimo strategijos, susijusios su PBT ir vPvB medžiagomis,  
veiksmingumą;
ii) užtikrinti nuoseklios ir tinkamos informacijos apie didelį susirūpinimą keliančių cheminių 
medžiagų keliamą pavojų  teikimą, ir
iii) padidinti cheminių produktų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos patikimumą.

Pakeitimas 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 5.1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1a. Patvarios, bioakumuliacinės ir 
toksiškos (PBT) medžiagos bei labai 
patvarios ir didelės bioakumuliacijos 
(vPvB) medžiagos
5.1a.1.  Medžiagų klasifikavimo kriterijai
5.1a.1.1.  Medžiaga klasifikuojama kaip 
PBT arba vPvB, jei:

i) gamintojas arba importuotojas, 
remdamiesi Reglamento Nr. 1907/2006 14 
straipsniu, identifikuoja ją kaip PBT arba 
vPvB medžiagą, arba
ii) ši medžiaga įtraukta į sąrašą kaip PBT 
arba vPvB medžiaga pagal Reglamento 
Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį, arba
iii) ši medžiaga įtraukta į Reglamento Nr. 
1907/2006 XIV priedą kaip PBT arba 
vPvB medžiaga.
5.1a.2.  Mišinių klasifikavimo kriterijai
5.1a.2.1.  Mišiniai klasifikuojami kaip 
PBT arba vPvB pagal atskirų jų sudėtyje 
esančių ir PBT arba vPvB medžiagoms 
priskirtų medžiagų koncentraciją, kaip 
nurodyta 5.2a lentelėje.



AM\710142LT.doc 85/91 PE402.685v01-00

LT

5.1a.3.  Informacija apie pavojų
5.1a.3.1.  Priskyrimo šiai pavojaus klasei 
kriterijus atitinkančios medžiagos ar 
mišiniai ženklinami etiketėmis, kurių 
elementai pavaizduoti 5.2b lentelėje.

Or. en

Pagrindimas

Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) medžiagos bei labai patvarios ir didelės 
bioakumuliacijos (vPvB) medžiagos pagal REACH direktyvą laikomos didelį susirūpinimą 
keliančiomis cheminėmis medžiagomis. Be to, pagal REACH leidimų suteikimo sistemą joms 
teikiama pirmenybė. Taigi į šį Reglamentą būtina įtraukti aiškius PBT ir vPvB medžiagų 
ženklinimo kriterijus. Tai užtikrintų vienodą ir tinkamą šių medžiagų ženklinimą, kuris yra 
būtina sąlyga norint imtis tinkamų apsaugos nuo šių medžiagų priemonių, vadovaujantis 
REACH reglamento nuostatomis.

Pakeitimas 155
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 5.1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1a.  Patvarios, bioakumuliacinės ir 
toksiškos (PBT) medžiagos bei labai 
patvarios ir didelės bioakumuliacijos 
(vPvB) medžiagos
5.1a.1.  Medžiagų klasifikavimo kriterijai
5.1a.1.1.  Medžiaga klasifikuojama kaip 
PBT arba vPvB, jei:

i) gamintojas arba importuotojas, 
remdamasis Reglamento Nr. 1907/2006 14 
straipsniu, identifikuoja ją kaip PBT arba 
vPvB medžiagą, arba
ii) ši medžiaga įtraukta į sąrašą kaip PBT 
arba vPvB medžiaga pagal Reglamento 
Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį, arba
iii) ši medžiaga įtraukta į Reglamento Nr. 
1907/2006 XIV priedą kaip PBT arba 
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vPvB medžiaga.
5.1a.2.  Mišinių klasifikavimo kriterijai
5.1a.2.1.  Mišiniai klasifikuojami kaip 
PBT arba vPvB pagal atskirų jų sudėtyje 
esančių ir PBT arba vPvB medžiagoms 
priskirtų medžiagų koncentraciją, kaip 
nurodyta 5.2a lentelėje.

5.1a.3.  Informacija apie pavojų
5.1a.3.1.  Priskyrimo šiai pavojaus klasei 
kriterijus atitinkančios medžiagos ar 
mišiniai ženklinami etiketėmis, kurių 
elementai pavaizduoti 5.2b lentelėje.

Or. en

Pagrindimas

Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) medžiagos bei labai patvarios ir didelės 
bioakumuliacijos (vPvB) medžiagos pagal REACh direktyvą laikomos didelį susirūpinimą 
keliančiomis cheminėmis medžiagomis. Be to, pagal REACH leidimų suteikimo sistemą joms 
teikiama pirmenybė. Taigi į šį Reglamentą būtina įtraukti aiškius PBT ir vPvB medžiagų 
ženklinimo kriterijus. Tai užtikrintų vienodą ir tinkamą šių medžiagų ženklinimą, kuris yra 
būtina sąlyga norint imtis tinkamų apsaugos nuo šių medžiagų priemonių, vadovaujantis 
REACH reglamento nuostatomis.

Pakeitimas 156
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 5.1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1a. Patvarios, bioakumuliacinės ir 
toksiškos (PBT) medžiagos bei labai 
patvarios ir didelės bioakumuliacijos 
(vPvB) medžiagos
5.1a.1. Medžiagų klasifikavimo kriterijai
5.1a.1.1. Medžiaga klasifikuojama kaip 
PBT arba vPvB, jei:
i) gamintojas arba importuotojas, 
remdamasis Reglamento Nr. 1907/2006 
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14 straipsniu ir I priedu, identifikuoja ją 
kaip PBT arba vPvB medžiagą, arba
ii) ši medžiaga įtraukta į Reglamento Nr. 
1907/2006 59 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
sąrašą kaip PBT arba vPvB medžiaga, 
arba
iii) ši medžiaga laikoma PBT arba vPvB 
medžiaga ir įtraukta į Reglamento Nr. 
1907/2006 XIV priedą.
Ne vėliau kaip iki ...* Komisija, 
vadovaudamasi 53 straipsnyje numatyta 
procedūra, prireikus pakeičia šioje dalyje 
pateiktas nuorodas į Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006.
5.1a.2. Mišinių klasifikavimo kriterijai
5.1a.2.1. Mišiniai klasifikuojami kaip 
PBT arba vPvB pagal atskirų jų sudėtyje 
esančių ir PBT arba vPvB medžiagoms 
priskirtų medžiagų koncentraciją, kaip 
nurodyta 5.2a lentelėje.
Ne vėliau kaip iki ...* Komisija, 
vadovaudamasi 53 straipsnyje numatyta 
procedūra, pakeičia šį priedą ir įtraukia į 
jį naują lentelę, kurioje nurodomos 
(mišinyje esančių) medžiagų, 
klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB, 
bendrosios koncentracijos ribos.
5.1a.3 Informacija apie pavojų.
5.1a.3.1. Priskyrimo šiai pavojaus klasei 
kriterijus atitinkančios medžiagos ar 
mišiniai ženklinami etiketėmis, kurių 
elementai pavaizduoti 5.2b lentelėje.
Ne vėliau kaip iki ...* Komisija, 
vadovaudamasi 53 straipsnyje numatyta 
procedūra, pakeičia šį priedą ir įtraukia į 
jį naują lentelę, kurioje nurodomi PBT 
arba vPvB medžiagų etikečių elementai.
Šiuos elementus sudaro atitinkama 
piktograma, signalinis žodis „Pavojus“, 
atitinkamas teiginys apie pavojų ir vienas 
ar daugiau įspėjamųjų teiginių.
______

*Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo 



PE402.685v01-00 88/91 AM\710142LT.doc

LT

datos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, būtina identifikuoti ir ženklinti 
medžiagas bei mišinius, kurie gali būti itin kenksmingi. Patvarios, bioakumuliacinės ir 
toksiškos (PBT) medžiagos bei labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB), kurios 
laikomos didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis, pagal klasifikavimo ir 
ženklinimo sistemą nėra laikomos tokiomis medžiagomis. Priešingai nei KMR 
(kancerogeninės, mutageninės, toksiškos reprodukcijai) (angl. CMR) medžiagoms, šioms 
medžiagoms ženklinti gali būti nenumatyti etikečių elementai, kurie atitiktų jų keliamo 
numanomo pavojaus lygį. Dėl šio nenuoseklumo gali būti nepasitikima nauja ES cheminių 
medžiagų politika ir klasifikavimo bei ženklinimo sistema.

Pakeitimas 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 5.1a dalies 5.2a lentelė (nauja)

5.2a LENTELĖ
Medžiagų (mišinyje), klasifikuojamų kaip PBT ar vPvB, 

bendrosios koncentracijos ribos

Medžiagos klasifikacija Mišinio klasifikacija

PBT arba vPvB C > 0,1%

Or. en

Pakeitimas 158
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 5.1a dalies 5.2a lentelė (nauja)

5.2a LENTELĖ
Medžiagų (mišinyje), klasifikuojamų kaip PBT ar vPvB, 

bendrosios koncentracijos ribos

Medžiagos klasifikacija Mišinio klasifikacija

PBT arba vPvB C > 0,1%
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Or. en

Pakeitimas 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 5.1a dalies 5.2b lentelė (nauja)

5.2b lentelė
PBT arba vPvB etikečių elementai

Simbolis 
(piktograma) *

Signalinis žodis Pavojus
Teiginys apie 
pavojų

EUH0XX: Gali sukelti ilgalaikius
kenksmingus padarinius žmonėms ir 

aplinkai
Įspėjamieji 
teiginiai *

*PBT (vPvB) medžiagų simbolis (piktograma) ir įspėjamieji teiginiai turi būti 
įrašyti ne vėliau kaip iki ... [šeši mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos], taikant 54 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 160
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 5.1a dalies 5.2b lentelė (nauja)

5.2b lentelė
PBT arba vPvB etikečių elementai

Simbolis 
(piktograma) *

Signalinis žodis Pavojus
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Teiginys apie 
pavojų

EUH0XX: Gali sukelti ilgalaikius 
kenksmingus padarinius žmonėms ir 

aplinkai
Įspėjamieji 
teiginiai *

*PBT (vPvB) medžiagų simbolis (piktograma) ir įspėjamieji teiginiai turi būti 
įrašyti ne vėliau kaip iki ... [šeši mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos], taikant 54 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en
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