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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

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
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0355),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
Parlamentui pateikė pasiūlymą (C6-0197/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komiteto nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
8 konstatuojamoji dalis

(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 

(8) Todėl yra labai svarbu Bendrijoje 
suderinti medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo bei ženklinimo nuostatas ir 
kriterijus, 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 
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bei pakavimo taisykles. galiojančias ženklinimo bei pakavimo 
taisykles.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad nebūtų prieštaravimų reglamento tikslams.

Pakeitimas 2
13 konstatuojamoji dalis

(13) Šiame reglamente vartojamų terminų
apibrėžtys turėtų būti suderintos su 
apibrėžtimis, pateikiamomis 2006 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 
dėl cheminių medžiagų registravimo, 
vertinimo, leidimų išdavimo ir naudojimo 
ribojimo (Reach), įsteigiančiame Europos 
cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies 
keičiančiame Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 1999/45/EB bei 
panaikinančiame Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1488/94, Tarybos 
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos 
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 
93/105/EB ir 2000/21/EB, taip pat su PSS 
apibrėžtimis, kurios nustatytos JT lygiu, 
siekiant užtikrinti didžiausią įmanomą 
cheminių medžiagų teisės aktų taikymo 
nuoseklumą Bendrijoje, atsižvelgiant į 
pasaulinę prekybą. Šiame reglamente dėl 
tos pačios priežasties turėtų būti pateiktos 
pavojaus klasės, nustatytos pagal PSS.

(13) Šiame reglamente vartojami terminai 
ir apibrėžtys turėtų būti suderintos su 
apibrėžtimis, pateikiamomis 2006 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 
dėl cheminių medžiagų registravimo, 
vertinimo, leidimų išdavimo ir naudojimo 
ribojimo (Reach), įsteigiančiame Europos 
cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies 
keičiančiame Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 1999/45/EB bei 
panaikinančiame Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1488/94, Tarybos 
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos 
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 
93/105/EB ir 2000/21/EB, taip pat su PSS 
apibrėžtimis, kurios nustatytos JT lygiu, 
siekiant užtikrinti didžiausią įmanomą 
cheminių medžiagų teisės aktų taikymo 
nuoseklumą Bendrijoje, atsižvelgiant į 
pasaulinę prekybą. Šiame reglamente dėl 
tos pačios priežasties turėtų būti pateiktos 
pavojaus klasės, nustatytos pagal PSS.

Pagrindimas

Vengiant painiavos terminai ir apibrėžtys turi būti suderinti su atitinkamais Europos teisės 
aktais.

Pakeitimas 3
25 konstatuojamoji dalis

(25) Nauja informacija apie fizinius 
pavojus visada turi būti reikalinga, 

(25) Nauja informacija apie fizinius 
pavojus ir jų įvertinimo bandymai visada 
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išskyrus tuos atvejus, kai duomenys jau 
žinomi arba 2 dalyje numatyta leidžianti 
nukrypti nuostata.

turi būti reikalingi, išskyrus tuos atvejus, 
kai jau žinomi atitinkami patikimi 
duomenys arba 2 dalyje numatyta 
leidžianti nukrypti nuostata.

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į numatytų naudoti duomenų patikimumą ir pobūdį. Fizinių ir 
cheminių pavojų nustatymo bandymai neturėtų būti atliekami su gyvūnais.

Pakeitimas 4
26 konstatuojamoji dalis

(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 apsaugą.

(26) Klasifikavimui naudojami bandymai
su žmonėmis arba žmonių giminei 
nepriklausančiais primatais turėtų būti 
atliekami tik tada, kai nėra kitų 
alternatyvų. Jie neturėtų būti atliekami 
siekiant paneigti kitus duomenis. 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 apsaugą.

Pagrindimas

Bandymai su žmonėmis ir žmonių giminei nepriklausančiais primatais gali būti būtini siekiant 
apsaugoti žmonių sveikatą. Vis dėlto tokie bandymai turėtų būti leistini tik tada, kai nėra kitų 
alternatyvų. 

Pakeitimas 5
31 konstatuojamoji dalis
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(31) Siekiant proporcingumo ir 
veiksmingumo, nustatomos bendrosios 
ribinės vertės – tiek taikomos priemaišoms, 
priedams ir atskiroms medžiagų 
sudedamosioms dalims, tiek ir mišiniuose 
esančioms medžiagoms, nurodant, kada 
klasifikuojant medžiagas ir mišinius pagal 
jų keliamą pavojų, reikėtų atsižvelgti į 
tokią informaciją.

(31) Siekiant proporcingumo ir 
veiksmingumo, nustatomos bendrosios 
ribinės vertės – tiek taikomos nustatytoms
priemaišoms, priedams ir atskiroms 
medžiagų sudedamosioms dalims, tiek ir 
mišiniuose esančioms medžiagoms, 
nurodant, kada klasifikuojant medžiagas ir 
mišinius pagal jų keliamą pavojų, reikėtų 
atsižvelgti į tokią informaciją.

Pagrindimas

Galiojančiame Pavojingų medžiagų direktyvos VI priede (1.7.2.1 punkte) reikalaujama, kad 
cheminės medžiagos būtų įtraukiamos į klasifikaciją, jei nustatoma, kad priemaišų, priedų ar 
atskirų sudedamųjų dalių koncentracija yra lygi pagal Pavojingų preparatų direktyvos 
reikalavimus nustatytoms ribinėms vertėms arba jas viršija.

Pakeitimas 6
35 konstatuojamoji dalis

(35) Du pranešimo apie medžiagų ir 
mišinių pavojų komponentai yra etiketės ir 
saugos duomenų lapai, nustatyti 
Reglamente (EB) Nr 1907/2006. Etiketė 
yra vienintelė vartotojų informavimo
priemonė, tačiau ji taip pat gali padėti 
atkreipti darbuotojų dėmesį į saugos 
duomenų lapuose pateikiamą išsamesnę 
informaciją apie medžiagas ar mišinius. 
Kadangi nuostatos dėl saugos duomenų 
lapų yra įtrauktos į Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006, pagal kurį saugos duomenų 
lapas naudojamas kaip pagrindinė 
informavimo priemonė medžiagų tiekimo 
grandinėje, šiame reglamente nereikėtų 
kartoti tų pačių nuostatų.

(35) Du svarbūs pranešimo apie medžiagų 
ir mišinių pavojų komponentai yra etiketės 
ir saugos duomenų lapai, nustatyti 
Reglamente (EB) Nr. 1907/2006. Iš šių 
komponentų, kaip vartotojų informavimo
priemone, galima naudotis tik etikete, 
taigi būtina, kad etiketėje nurodoma 
informacija būtų pakankamai išsami ir 
susijusi su produkto naudojimu. Taigi 
svarbu, kad, kaip numatyta Reglamente 
(EB) Nr. 1907/2006, Agentūra, 
pasikonsultavusi su kompetentingomis 
institucijomis bei suinteresuotais 
subjektais ir tinkamai remdamasi 
atitinkama geriausia patirtimi, patartų, 
kaip plačiosios visuomenės vartotojams 
skleisti informaciją apie cheminių 
medžiagų ir mišinių neigiamą poveikį ir 
saugų naudojimą. Etiketė taip pat gali 
padėti atkreipti darbuotojų dėmesį į saugos 
duomenų lapuose pateikiamą išsamesnę 
informaciją apie medžiagas ar mišinius. 
Kadangi nuostatos dėl saugos duomenų 
lapų yra įtrauktos į Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006, pagal kurį saugos duomenų 
lapas naudojamas kaip pagrindinė 
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informavimo priemonė medžiagų tiekimo 
grandinėje, šiame reglamente nereikėtų 
kartoti tų pačių nuostatų.

Pagrindimas

Taikant tinkamą ir nuoseklią informacijos skleidimo sistemą, vartotojai gaus reikiamos 
informacijos ir patarimų, kad naudodami cheminę medžiagą, preparatą ar cheminių 
medžiagų turintį gaminį galėtų saugiai ir veiksmingai valdyti riziką. Tai taip pat atitinka 
Pasaulinės suderintosios cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos (PSS) 
nuostatas, pagal kurias vartotojams skirtos etiketės turi būti pakankamai išsamios ir 
susijusios su gaminio naudojimu.

Pakeitimas 7
35a konstatuojamoji dalis (nauja)

(35a) Siekiant užtikrinti, kad vartotojams 
būtų pateikta tinkama ir išsami 
informacija apie cheminių medžiagų ir 
mišinių keliamą grėsmę ir saugų 
naudojimą, turi būti skatinamas 
naudojimasis tinklavietėmis ir 
nemokamomis telefono linijomis, taip pat 
jų sklaida, ypač teikiant informaciją apie 
konkrečius pakavimo būdus. 

Pagrindimas

Kai daug informacijos atspausdinama ant mažo paketo arba paketas netinka šios 
informacijos pateikimui, negalima tikėtis, kad vartotojas atkreips dėmesį į informaciją. 
Tinklavietės adresas arba nemokamos telefono linijos numeris būtų matomi net ant mažų 
paketų, taigi jie galėtų tapti naudingais alternatyviais vartotojams pateikiamos informacijos 
šaltiniais. 

Pakeitimas 8
41 konstatuojamoji dalis

(41) Šiame reglamente numatytos 
ženklinimo etiketėmis taisyklės turi 
neprieštarauti Tarybos direktyvos 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių 
produktų pateikimo į rinką reikalavimams.

(41) Šiame reglamente numatytos 
ženklinimo etiketėmis taisyklės turi 
neprieštarauti Tarybos direktyvos 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių 
produktų pateikimo į rinką bei 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
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Tarybos Reglamento (EB) Nr. 648/2004 
dėl ploviklių1 reikalavimams.
_______

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).

Pagrindimas

Ploviklių direktyvoje numatytos ypatingos ploviklių etiketėms taikomos nuostatos, kurių turi 
būti laikomasi.

Pakeitimas 9
46 konstatuojamoji dalis

(26) Kad būtų galima pasiekti efektyvų 
medžiagų ir mišinių vidaus rinkos veikimą, 
kartu užtikrinant aukštą žmonių sveikatos 
ir aplinkos apsaugos lygį, reikėtų nustatyti 
taisykles dėl klasifikavimo ir ženklinimo 
aprašo. Todėl apie bet kokios į rinką 
pateikiamos medžiagos klasifikavimą ir 
ženklinimą turėtų būti pranešama 
Agentūrai, kuri įtraukia šią informaciją į 
aprašą.

(26) Kad būtų galima pasiekti efektyvų 
medžiagų ir mišinių vidaus rinkos veikimą, 
kartu užtikrinant aukštą žmonių sveikatos 
ir aplinkos apsaugos lygį, reikėtų nustatyti 
taisykles dėl klasifikavimo ir ženklinimo 
aprašo. Todėl apie bet kokios į rinką 
pateikiamos medžiagos, kurią pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
nuostatas privalu registruoti, jei jos kiekis 
per metus sudaro 1 toną arba daugiau,
klasifikavimą ir ženklinimą turėtų būti 
pranešama Agentūrai, kuri įtraukia šią 
informaciją į aprašą.

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. 

Pakeitimas 10
55 konstatuojamoji dalis

(55) Siekiant užtikrinti valstybių narių 
reglamento vykdymo veiklos skaidrumą, 
bešališkumą ir nuoseklumą, valstybės narės 
privalo sukurti tinkamą sistemą, pagal 

(55) Siekiant užtikrinti valstybių narių 
reglamento vykdymo veiklos skaidrumą, 
bešališkumą ir nuoseklumą, valstybės narės 
privalo sukurti tinkamą sistemą, pagal 
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kurią būtų nustatomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios baudos už šio 
reglamento nuostatų nesilaikymą, kadangi 
dėl jo nesilaikymo gali būti padaryta žala 
žmonių sveikatai ir aplinkai.

kurią būtų nustatomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios baudos už šio 
reglamento nuostatų nesilaikymą, kadangi 
dėl jo nesilaikymo gali būti padaryta žala 
žmonių sveikatai ir aplinkai. Valstybės 
narės taip pat turėtų sukurti veiksmingą 
priežiūros ir kontrolės sistemą. 

Pagrindimas

Siekiant pagal šį reglamentą nustatytos sistemos veiksmingumo, būtina efektyvi priežiūros ir 
kontrolės sistema.

Pakeitimas 11
64 konstatuojamoji dalis

(64) Visų pirma, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai derinti šį reglamentą su 
technikos pažanga, taip pat įtraukiant į jį 
JT lygiu padarytus PSS pakeitimus. 
Derinant pagal technikos pažangą, rekėtų
numatyti dvimetį darbo ciklą JT lygiu. Be 
to, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai, kad ji galėtų priimti 
sprendimus dėl suderinto konkrečių 
medžiagų suderinto klasifikavimo ir 
ženklinimo. Kadangi tos priemonės yra 
bendro pobūdžio ir sukurtos siekiant iš 
dalies keisti neesminius šio reglamento 
aspektus, jos turėtų būti priimamos 
laikantis reguliavimo procedūros su 
tikrinimu, numatytos 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

(64) Visų pirma, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai derinti šį reglamentą su 
technikos ir mokslo pažanga, taip pat 
įtraukiant į jį JT lygiu padarytus PSS 
pakeitimus. Derinant pagal technikos ir 
mokslo pažangą, reikėtų numatyti dvimetį 
darbo ciklą JT lygiu. Šiame reglamente 
taip pat turėtų būti numatytas naujų 
bandymų metodų vystymas ir 
patvirtinimas. Be to, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai, kad ji galėtų priimti 
sprendimus dėl suderinto konkrečių 
medžiagų suderinto klasifikavimo ir 
ženklinimo. Kadangi tos priemonės yra 
bendro pobūdžio ir sukurtos siekiant iš 
dalies keisti neesminius šio reglamento 
aspektus, jos turi būti priimamos laikantis 
reguliavimo procedūros su tikrinimu, 
numatytos Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje.

Pagrindimas

Cheminių medžiagų sričiai būdinga sparti mokslinė ir techninė pažanga. Reglamentą būtina 
derinti su mokslo naujovėmis, ypač bandymų metodų srityje.

Pakeitimas 12
1 straipsnio 1 dalies a punktas
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a) medžiagų ir mišinių derinimą ir 
pavojingų medžiagų ir mišinių ženklinimo 
etiketėmis ir pakavimo taisykles;

a) medžiagų ir mišinių klasifikavimo 
kriterijų ir klasifikavimo, taip pat
pavojingų medžiagų ir mišinių ženklinimo 
etiketėmis ir pakavimo taisyklių derinimą;

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad nebūtų prieštaravimų reglamento tikslams.

Pakeitimas 13
1 straipsnio 2 dalies d punktas

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 arba technologiniams tyrimams 
bei taikomajai veiklai skirtoms 
medžiagoms ir mišiniams, kurie 
nepateikiami į rinką arba pateikiami į 
rinką, bet vieno tiekėjo į rinką per metus 
pateikiamas kiekis mažesnis nei 1 tona;

Pagrindimas

Vykdant mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą galima rasti saugesnius ir švaresnius 
alternatyvius sprendimus.  Taigi, vadovaujantis REACH nuostatomis, reglamentas neturi būti 
taikomas, kai atitinkamas kiekis mažesnis nei nustatyta medžiagų ir mišinių, skirtų 
moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai, ribinė vertė.

Pakeitimas 14
2 straipsnio 4a punktas (naujas)

(4a) preparatas – dviejų ar daugiau 
cheminių medžiagų mišinys ar tirpalas; 
„mišinys“ ir „preparatas“ – sinonimai.

Pagrindimas

Siekiant užbaigtumo įtraukiama mišinių apibrėžtis, paremta REACH nuostatose jau pateikta 
preparatų apibrėžtimi.  Sąvokos „mišinys“ ir „preparatas“ – sinonimai.

Pakeitimas 15
3 straipsnio 2 dalies įžanga
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2. Medžiaga arba mišinys, tenkinantys 
toliau nurodytų pavojaus klasių ar 
kategorijų kriterijus, pateiktus I priede, yra 
pavojingi.

2. Medžiaga arba mišinys, tenkinantys 
toliau nurodytų pavojaus klasių ar 
kategorijų kriterijus, pateiktus I priede, yra 
pavojingi pagal Reglamento (EB) Nr.
1907/2006 ir vėlesnių susijusių teisės aktų 
nuostatas.

Pagrindimas

Siekiama suderinti išdėstytą nuostatą su REACH reglamento ((EB) Nr. 1907/2006) 
nuostatomis tam, kad būtų išvengta painiavos, susijusios su pavojaus samprata.

Pakeitimas 16
3 straipsnio 3 dalis

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 panaudoti 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.

Pagrindimas

Dėl tarptautinio reglamento masto Komisija šioje srityje atlieka integravimo vaidmenį. 

Pakeitimas 17
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) epidemiologinius duomenis ir patirtį, 
susijusią su poveikiu žmonėms;

b) patikimus epidemiologinius duomenis ir
moksliškai pagrįsta patirtį, susijusią su
medžiagų poveikiu žmonėms (pvz., 
duomenis apie poveikį darbo aplinkoje ir 
duomenis iš nelaimingų atsitikimų 
duomenų bazių bei duomenis, gautus 
atliekant perspektyvinius tyrimus);

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į numatytų naudoti duomenų patikimumą ir pobūdį, taip pat į 
galimybę panaudoti duomenis, gautus iš tarptautiniu mastu pripažintų šaltinių arba 
programų. 
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Pakeitimas 18
5 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

ca) bet kokią kitą informaciją, gautą 
vykdant tarptautines chemijos programas.

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į numatytų naudoti duomenų patikimumą ir pobūdį, taip pat į 
galimybę panaudoti duomenis, gautus iš tarptautiniu mastu pripažintų šaltinių arba 
programų. 

Pakeitimas 19
6 straipsnio 1 dalis

1. Norėdamas nustatyti, ar mišinys kelia 
fizinį pavojų, pavojų sveikatai arba 
aplinkai, kaip nurodyta I priede, mišinio 
tikėjas nustato atitinkamą turimą 
informaciją, ir visų pirma:

1. Norėdamas nustatyti, ar mišinys kelia 
fizinį pavojų, pavojų sveikatai arba 
aplinkai, kaip nurodyta I priede, mišinio 
tikėjas nustato atitinkamą turimą 
informaciją, ir visų pirma:

a) duomenis, nustatytus taikant bet kurį iš 8 
straipsnio 3 dalyje minimą metodą, apie 
patį mišinį ar jo sudėtyje esančias 
medžiagas;

a) duomenis, nustatytus taikant bet kurį 8 
straipsnio 3 dalyje minimą metodą, apie 
patį mišinį ar jo sudėtyje esančias 
medžiagas;

b) epidemiologinius duomenis ir patirtį, 
susijusią su poveikiu žmonėms, dėl paties 
mišinio ar jo sudėtyje esančių medžiagų;

b) patikimus epidemiologinius duomenis ir
moksliškai pagrįsta patirtį, susijusią su
paties mišinio arba jame esančių 
medžiagų poveikiu žmonėms (pvz.,
duomenis apie poveikį darbo aplinkoje ir 
duomenis iš nelaimingų atsitikimų 
duomenų bazių bei duomenis, gautus 
atliekant perspektyvinius tyrimus);

c) bet kokią kitą informaciją, gautą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedo 
1 poskyrį apie patį mišinį ar jo sudėtyje 
esančias medžiagas.

c) bet kokią kitą informaciją, gautą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedo 
1 poskyrį apie patį mišinį ar jo sudėtyje 
esančias medžiagas.

ca) bet kokią kitą informaciją, gautą 
vykdant tarptautines chemijos programas 
ir susijusią su pačiu mišiniu arba jo 
sudėtyje esančiomis medžiagomis;
cb) informaciją apie esamų mišinių sudėtį 
ir klasifikaciją panašių susijusių mišinių 
grupėje.

Informacija teikiama apie formą ar fizinį Atitinkamais atvejais teikiama informacija
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pavidalą, kuriuo mišinys naudojamas ar 
galima tikėtis, kad bus naudojamas 
pateikus jį į rinką.

apie formą ar fizinį pavidalą, kuriuo 
mišinys naudojamas ar galima tikėtis, kad 
bus naudojamas pateikus jį į rinką.

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į numatytų naudoti duomenų patikimumą ir pobūdį, taip pat į 
galimybę panaudoti duomenis, gautus iš tarptautiniu mastu pripažintų šaltinių arba 
programų. 

Pakeitimas 20
6 straipsnio 2 dalis

2. Kai galioja 3 ir 4 dalys ir kai turima 1
dalies a punkte minimos informacijos apie 
patį mišinį, o tiekėjas įsitikino, kad 
informacijos pakanka ir kad ji yra 
patikima, jis remiasi šia informacija 
vertindamas mišinį pagal 2 skyrių.

2. Kai galioja 3 ir 4 dalys ir kai turima 1
dalyje minimos informacijos apie patį 
mišinį, o tiekėjas įsitikino, kad 
informacijos pakanka ir kad ji yra 
patikima, jis remiasi šia informacija 
vertindamas mišinį pagal 2 skyrių.

Pagrindimas

Siekiant apimti visus prieinamus tinkamus duomenis, turi būti remiamasi visa 1 dalimi. 

Pakeitimas 21
7 straipsnio 1 dalis

1. Jei dėl šio reglamento atliekami nauji 
tyrimai, bandymai su gyvūnais, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 86/609/EEB, 
atliekami tik tada, kai nėra jokios kitos 
alternatyvos.

1. Jei dėl šio reglamento atliekami nauji 
tyrimai, bandymai su gyvūnais, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 86/609/EEB, 
atliekami tik tada, kai nėra jokios kitos 
alternatyvos, užtikrinančios tokio paties 
lygio patikimumą ir duomenų kokybę.

Bandymų metodai nuolat peržiūrimi ir 
tobulinami siekiant sumažinti bandymų 
su stuburiniais gyvūnais ir gyvūnų, su 
kuriais atliekami bandymai, skaičių. 

Pagrindimas

Šioje dalyje būtina pakartoti įsipareigojimą sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių.

Pakeitimas 22
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7 straipsnio 2 dalis

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

2. Bandymai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, su žmonėmis ir žmonių 
giminei nepriklausančiais primatais
atliekami tik tada, kai nėra kitų 
alternatyvų. Jie nėra atliekami siekiant 
paneigti kitus duomenis.

Pagrindimas

Bandymai su žmonėmis ir žmonių giminei nepriklausančiais primatais turėtų būti atliekami 
tik tada, kai žmonių sveikatos apsaugai būtina informacija negali būti gauta kitu patikimu 
būdu.

Pakeitimas 23
8 straipsnio 3 dalies c punktas

c) dėl pavojaus žmogaus sveikatai ir 
aplinkai, kaip nurodyta I priedo 3 ir 4 
dalyse, – pagal tarptautines procedūras 
patvirtinti tarptautiniu mastu pripažinti 
mokslo principai ar metodai.

c) dėl pavojaus žmogaus sveikatai ir 
aplinkai, kaip nurodyta I priedo 3 ir 4 
dalyse, – metodai, atitinkantys patikimus, 
pageidautina tarptautiniu mastu 
pripažintus, mokslo principus, arba pagal 
tarptautines procedūras patvirtinti metodai.

Pagrindimas

Siekiant nustatyti pavojus sveikatai ir aplinkai, turi būti remiamasi tarptautiniu mastu 
pripažintais patikimais moksliniais principais.

Pakeitimas 24
11 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu medžiagos sudėtyje yra kitos 
medžiagos, kuri klasifikuojama kaip 
pavojinga, priemaišos, priedo arba atskiros 
sudedamosios dalies pavidalu, 
klasifikuojant reikia atsižvelgti į šią 
informaciją, jeigu priemaišos, priedo arba 
atskiros sudedamosios dalies koncentracija 
yra ne mažesnė negu 3 dalyje minima 
ribinė vertė.

1. Jeigu medžiagos sudėtyje yra kitos 
medžiagos, kuri klasifikuojama kaip 
pavojinga, nustatytos priemaišos, priedo 
arba atskiros sudedamosios dalies pavidalu, 
klasifikuojant reikia atsižvelgti į šią 
informaciją, jeigu priemaišos, priedo arba 
atskiros sudedamosios dalies koncentracija 
yra ne mažesnė negu 3 dalyje minima 
ribinė vertė.
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Pagrindimas

Galiojančiame Pavojingų medžiagų direktyvos VI priede (1.7.2.1 punkte) reikalaujama, kad 
cheminės medžiagos būtų įtraukiamos į klasifikaciją, jei nustatoma, kad priemaišų, priedų ar 
atskirų sudedamųjų dalių koncentracija yra lygi pagal Pavojingų preparatų direktyvos 
reikalavimus nustatytoms ribinėms vertėms arba jas viršija. Buvo nustatyta, kad tai tinka 
tada, kai klasifikuojama daug sudėtingų medžiagų, kurių sudėtyje yra įvairūs kiekiai 
priemaišų arba sudedamųjų dalių, ir kai neįmanoma jų visų nustatyti

Pakeitimas 25
11 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu mišinio sudėtyje yra kitos 
medžiagos, kuri klasifikuojama kaip 
pavojinga, priemaišos, priedo arba atskiros 
sudedamosios dalies pavidalu, 
klasifikuojant reikia atsižvelgti į šią 
informaciją, jeigu tos medžiagos 
koncentracija yra ne mažesnė negu 3 dalyje 
minima ribinė vertė.

2. Jeigu mišinio sudėtyje yra kitos 
medžiagos, kuri klasifikuojama kaip 
pavojinga, nustatytos priemaišos, priedo 
arba atskiros sudedamosios dalies pavidalu, 
klasifikuojant reikia atsižvelgti į šią 
informaciją, jeigu tos medžiagos 
koncentracija yra ne mažesnė negu 3 dalyje 
minima ribinė vertė.

Pagrindimas

Galiojančiame Pavojingų medžiagų direktyvos VI priede (1.7.2.1 punkte) reikalaujama, kad 
cheminės medžiagos būtų įtraukiamos į klasifikaciją, jei nustatoma, kad priemaišų, priedų ar 
atskirų sudedamųjų dalių koncentracija yra lygi pagal Pavojingų preparatų direktyvos 
reikalavimus nustatytoms ribinėms vertėms arba jas viršija. Buvo nustatyta, kad tai tinka 
tada, kai klasifikuojama daug sudėtingų medžiagų, kurių sudėtyje yra įvairūs kiekiai 
priemaišų arba sudedamųjų dalių, ir kai neįmanoma jų visų nustatyti

Naudojant pasiūlyme pateiktą formuluotę, neatsižvelgiant į pagrindimą, būtų savaime 
taikoma žemiausia ribinė vertė.

Pakeitimas 26
26 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Dėl mokesčio dydžio sprendžia Komisija 
54 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Dėl mokesčio dydžio sprendžia Komisija 
54 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. 
Mažoms ir vidutinėms įmonėms
nustatomas mažesnis mokestis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į REACH ir PSS teisės aktų finansines pasekmes mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, jos turėtų mokėti mažesnį mokestį.
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Pakeitimas 27
26 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Jei medžiagos arba mišinio 
klasifikacija pakeičiama pagal 15 
straipsnio nuostatas, tiekėjas nedelsdamas 
praneša apie tai Agentūrai. Jei 
klasifikaciją pakeičiama į I priedo 3.5, 3.6 
arba 3.7 pavojaus klasę, Agentūra 
persvarsto savo sprendimą dėl 
konfidencialumo.

Pagrindimas

Reikia numatyti atvejus, kai pakeičiama medžiagos arba mišinio, kurio cheminei tapatybei 
suteikta tam tikra apsauga, klasifikacija. Jei klasifikacija pakeičiama į CMR (kancerogeniškų, 
mutageniškų arba toksiškų reprodukcijai medžiagų) kategoriją, Agentūra privalo persvarstyti 
savo sprendimą dėl konfidencialumo.

Pakeitimas 28
31 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

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

2. Komisijos arba, jei reikia, valstybės 
narės prašymu Agentūra parengia ir 
Komisijai pateikia 17 ir 34 straipsniuose 
numatytų įpareigojimų ženklinti etiketėmis
(įskaitant naudojimo taisykles) išimčių 
tokiais būdais projektus:

Pagrindimas

Siekiant, be kita ko, mažoms ir vidutinėms įmonėms palengvinti šių nuostatų įgyvendinimą, 
valstybėms narėms turi būti suteiktos galimybės esant reikalui paprašyti Agentūros parengti 
išimčių projektą, kurį Agentūra vis tiek pateiks Komisijai.  

Pakeitimas 29
31 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Nepažeidžiant 1 ir dalies nuostatų, 
pavojaus ir įspėjamieji teiginiai apie 
medžiagas arba mišinius mažose arba 
netinkamose pakuotėse gali būti 
prieinami pateikus ant pakuotės 
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išspausdintą tinklavietės adresą arba 
nemokamos telefono linijos numerį. Kai 
medžiaga arba mišinys klasifikuojami 
kaip pavojingi, ant etiketės pateikiama 
atitinkama pavojaus piktograma.

Pagrindimas

Kai daug informacijos atspausdinama ant mažo paketo arba paketas netinka šios 
informacijos pateikimui, negalima tikėtis, kad vartotojas atkreips dėmesį į informaciją. 
Tinklavietės adresas arba nemokamos telefono linijos numeris būtų matomi net ant mažų 
paketų, taigi jie galėtų tapti naudingais alternatyviais vartotojams pateikiamos informacijos 
šaltiniais. Reikia nustatyti papildomą atsargumo priemonę – ant visų pavojingų medžiagų turi 
būti pateikta atitinkama pavojaus piktograma.

Pakeitimas 30
31 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Etiketės nebūtinos vienkartinio 
vartojimo (arba vienkartinio naudojimo, 
arba vienos porcijos, arba vienos dozės) 
pakuotėms, kurios sudėtos į vieną bendrą 
pakuotę, paženklintą pagal šią direktyvą, 
ir iš kurių produktas išimamas ir iš karto 
naudojamas vadovaujantis vartojimo arba 
naudojimo instrukcija, o pakuotė 
nedelsiant ištuštinama.

Pagrindimas
Šios dvi pavojaus kategorijos nesusijusios su pavojaus piktograma; jei ant paketo nebūtų 
pateiktas pranešimas apie pavojų, vartotojai nežinotų apie šį konkretų pavojų. Siūlomas 
pakeitimas atspindi dabartinę praktiką, pagal Pavojingų preparatų direktyvą taikomą 
mišiniams, kurie priskiriami R10 arba R52/53 kategorijoms (t. y. kategorijoms, kurioms 
nepriskirtas pavojaus simbolis).

Pagal šį pakeitimą išaiškinama padėtis, kai tiekiami mišiniai, supakuoti po vieną dozę, t. y. 
kai produktas (pvz., tabletė) a) skirtas naudoti vieną kartą; b) turi būti išimamas iš bendros 
išorinės pakuotės prieš pat jį naudojant; ir c) visa instrukcija nurodyta ant bendros išorinės 
pakuotės (ir ji atitinkamai paženklinta).

Pakeitimas 31
33 straipsnis

Jeigu pasikeičia medžiagos ar mišinio Jeigu pasikeičia medžiagos ar mišinio



PE398.679v01-00 20/29 PR\700983LT.doc

LT

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

klasifikacija ar ženklinimas etiketėmis, šios 
medžiagos ar mišinio tiekėjas nedelsdamas
ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius po 
klasifikacijos pokyčių imasi visų reikiamų 
priemonių etiketei atnaujinti.

Jeigu pasikeičia medžiagos klasifikacija 
ar mišinio ženklinimas etiketėmis, 24 
straipsnyje minimo mišinio tiekėjas 
nedelsdamas atnaujina etiketę.
Šis straipsnis nepažeidžia Direktyvų 
91/414/EB ir 98/8/EB.

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

Pagrindimas

Įvykus bet kokiems medžiagų ir mišinių klasifikacijos pokyčiams 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 po atitinkamų pokyčių etiketės turi būti kuo greičiau atnaujinamos.

Pakeitimas 32
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jeigu naudojama vidinė ir išorinė 
pakuotė, o ant išorinės pakuotės 
piktograma pateikiama ne pagal pavojingų 
krovinių vežimo taisykles, nustatytas 
Reglamente (EEB) No 3922/91, Diretyvoje
94/55/EB, Direktyvoje 96/49/EB arba 
Direktyvoje 2002/59/EB, tuomet ir vidinė, 
ir išorinė pakuotė ženklinamos pagal šį 
reglamentą.

1. Jeigu naudojama vidinė ir išorinė 
pakuotė, laikoma, kad ženklinimo 
reikalavimai patenkinti, jei išorinė 
pakuotė paženklinta pagal pavojingų 
krovinių vežimo taisykles, nustatytas 
Reglamente (EEB) Nr. 3922/91,
Direktyvoje 94/55/EB, Direktyvoje 
96/49/EB arba Direktyvoje 2002/59/EB, ir 
vidinė (-s) pakuotė (-s) paženklinta (-os)
pagal šį reglamentą.

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su galiojančiomis Pavojingų preparatų direktyvos nuostatomis. 

Pakeitimas 33
36 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Kai etiketė, kurią būtina pateikti ant 
vidaus pakuotės, yra gerai matoma, nes 
išorinė pakuotė (pvz., priglundanti 
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polietileninė pakuotė) yra skaidri, 
papildomas išorinės pakuotės ženklinimas 
neprivalomas.

Pagrindimas

Jei išorinė pakuotė skaidri, papildomas išorinės pakuotės ženklinimas nereikalingas ir, be to, 
gali sukelti painiavą.

Pakeitimas 34
36a straipsnis (naujas)

36a straipsnis
Agentūros rekomendacijos

1. Neatsižvelgiant į III antraštinėje dalyje 
nurodytas ženklinimo taisykles, cheminės 
medžiagos arba mišinio, skirto plačiajai 
visuomenei naudoti, tiekėjas ženklina 
gaminį vadovaudamasis Reglamente (EB) 
Nr. 1907/2006 numatytomis Agentūros 
rekomendacijomis, kaip plačiojoje 
visuomenėje skleisti informaciją apie 
cheminių medžiagų ir mišinių keliamus 
pavojus ir saugų naudojimą.
2. 1 dalyje minėtas rekomendacijas 
Agentūra teikia pasikonsultavusi su 
kompetentingomis institucijomis bei 
suinteresuotais subjektais ir deramai 
remdamasi atitinkama geriausia patirtimi. 
Šios rekomendacijos turi būti parengtos 
per 18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštesnio lygio apsaugą ir saugos standartus, vartotojams būtina teikti 
tinkamą informaciją. Pasitelkus tinkamą ir nuoseklią informacijos skleidimo sistemą, 
vartotojai gaus informacijos, kuri jiems reikalinga, kad naudodami gaminius, kurių sudėtyje 
yra cheminių medžiagų, jie galėtų saugiai ir veiksmingai valdyti riziką.

Pakeitimas 35
37 straipsnio 2 dalis

2. Konteineriai, kuriuose laikomos 2. Konteineriai, kuriuose laikomos 
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pavojingos medžiagos ar mišiniai, 
parduodami ar prieinami plačiajai 
visuomenei, negali būti tokios formos ar 
turėtų tokių grafinių papuošimų, kurie 
patrauktų arba sužadintų vaikų dėmesį arba 
suklaidintų vartotojus, tokio pateikimo 
būdo arba žymėjimo, kurie taikomi maisto 
produktams arba gyvūnų ėdalui, medicinos 
arba kosmetikos produktams.

pavojingos medžiagos ar mišiniai, 
parduodami ar prieinami plačiajai 
visuomenei, negali būti tokios formos ar 
turėtų tokių grafinių papuošimų, kurie 
patrauktų arba sužadintų vaikų dėmesį arba 
suklaidintų vartotojus, tokio pateikimo 
būdo arba žymėjimo, kurie taikomi maisto 
produktams arba gyvūnų ėdalui, medicinos 
arba kosmetikos produktams, nes tai 
suklaidintų vartotojus.

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 mišiniui taikomos specialios 
pakavimo nuostatos pagal kitą ES 
direktyvą ar reglamentą.

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 
mišiniui taikomos specialios pakavimo 
nuostatos pagal kitą ES direktyvą ar 
reglamentą.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti deramo lygio apsaugą, turi toliau galioti visos specialios nuostatos, kurios 
taikomos pavienėms medžiagų arba mišinių grupėms.

Pakeitimas 36
40 straipsnio 1 dalies e punktas

e) jei tinka – bet koks kitas kriterijus, pagal 
kurį galima atlikti mišinių, kuriuose yra 
minėtos pavojingos medžiagos arba 
medžiagų, kuriose yra minėtų kenksmingų 
medžiagų kaip priemaišų, priedų ar 
sudedamųjų dalių, sveikatai arba aplinkai 
keliamo pavojaus vertinimą.

e) jei tinka – bet koks kitas kriterijus, pagal 
kurį galima atlikti mišinių, kuriuose yra 
minėtos pavojingos medžiagos arba 
medžiagų, kuriose yra minėtų kenksmingų 
medžiagų kaip nustatytų priemaišų, priedų 
ar sudedamųjų dalių, sveikatai arba 
aplinkai keliamo pavojaus vertinimą.
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Pagrindimas

Galiojančiame Pavojingų medžiagų direktyvos VI priede (1.7.2.1 punkte) reikalaujama, kad 
cheminės medžiagos būtų įtraukiamos į klasifikaciją, jei nustatoma, kad priemaišų, priedų ar 
atskirų sudedamųjų dalių koncentracija yra lygi pagal Pavojingų preparatų direktyvos 
reikalavimus nustatytoms ribinėms vertėms arba jas viršija. Buvo nustatyta, kad tai tinka 
tada, kai klasifikuojama daug sudėtingų medžiagų, kurių sudėtyje yra įvairūs kiekiai 
priemaišų arba sudedamųjų dalių, ir kai neįmanoma jų visų nustatyti

Naudojant pasiūlyme pateiktą formuluotę, neatsižvelgiant į pagrindimą, būtų savaime 
taikoma žemiausia ribinė vertė.

Pakeitimas 37
41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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 daugiau kaip 1 toną 
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:

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.

Pakeitimas 38
43 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Visuomenei suteikiama galimybė 
susipažinti su ženklinimo apraše 
pateikiama informacija, kuri atitinka 

Išskyrus tuos atvejus, kai tiekėjas pateikė 
prašymą pagal 26 straipsnį ir šiam 
prašymui Agentūra pritarė, visuomenei
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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.

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.

Pagrindimas

Turi būti užtikrintos galimybės teikti prašymus apsaugoti intelektinės nuosavybės teises.

Pakeitimas 39
45 straipsnis

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, įskaitant duomenis apie
cheminę sudėtį tų mišinių, kurie pateikiami 
į rinką ir klasifikuojami arba laikomi 
pavojingais dėl jų poveikio sveikatai arba 
dėl jų fizinio poveikio, gavimą.

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, kuriant profilaktines 
ir gydymo priemones, ypač kritiškais 
atvejais. Jokiems 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. Valstybės narės kasmet Europos 
sužalojimų duomenų bazei, kuri įsteigta 
pagal Europos nelaimingų atsitikimų 
namuose ir poilsiaujant stebėsenos 
sistemos (EHLASS) programą, pateikia 



PR\700983LT.doc 25/29 PE398.679v01-00

LT

duomenis, kuriuose nurodomas 
nelaimingų atsitikimų skaičius ir su jais 
susiję mišiniai, dėl kurių paskirtosios 
institucijos atliko medicinos tyrimus, 
susijusius su gydymu ir gydomosiomis 
priemonėmis. 

Pagrindimas

Turi būti užtikrintos intelektinės nuosavybės teisės. Vis dėlto taip pat turi būti renkami ir 
platinami duomenys apie sužalojimus. 

Pakeitimas 40
46 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, įskaitant oficialios kontrolės 
sistemos palaikymą, siekdamos užtikrinti, 
kad medžiagos ir mišiniai nebūtų 
pateikiami į rinką, jeigu jie nėra 
klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami 
pagal šį reglamentą.

1. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, įskaitant oficialios kontrolės 
sistemos palaikymą ir kitokią esamomis 
aplinkybėmis tinkamą veiklą, siekdamos 
užtikrinti, kad medžiagos ir mišiniai nebūtų 
pateikiami į rinką, jeigu jie nėra 
klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami 
pagal šį reglamentą.

Pagrindimas

Vadovaujamasi REACH.

Pakeitimas 41
47 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl baudų 
už šio reglamento nuostatų pažeidimus 
taikymo ir imasi visų priemonių, 
užtikrinančių minėtų taisyklių 
įgyvendinimą. Numatytosios sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Apie šias nuostatas valstybės 
narės praneša Komisijai ne vėliau kaip per 
aštuoniolika mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos ir nedelsdamos praneša 
apie bet kokius vėlesnius joms poveikio 
turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl baudų 
už šio reglamento nuostatų pažeidimus 
taikymo ir imasi visų priemonių, 
užtikrinančių minėtų taisyklių 
įgyvendinimą. Numatytosios sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Apie šias nuostatas valstybės 
narės praneša Komisijai ne vėliau kaip per 
aštuoniolika mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos ir nedelsdamos praneša 
apie bet kokius vėlesnius joms poveikio 
turinčius pakeitimus. Komisija įvertina 
duomenis apie baudas ir paskleidžia 
geriausios (pagal veiksmingumą) 
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praktikos pavyzdžius.

Pagrindimas

Komisija turėtų įvertinti priemones, kurių imasi valstybės narės siekdamos užtikrinti tinkamą 
šio reglamento įgyvendinimą. Informacija apie veiksmingiausias nuobaudas turėtų būti 
perduota valstybėms narėms.

Pakeitimas 42
53 straipsnis

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 procedūrą.

Komisija, vadovaudamasi šiame 
reglamente nustatytomis taisyklėmis, gali
I–VII priedus keisti ir derinti su technikos
ir mokslo pažanga. Komisija deramai 
atsižvelgia į vėlesnį PSS vystymąsi 
Jungtinėse Tautose ir tarptautinių 
chemijos programų bei konvencijų 
pokyčius, į nelaimingų atsitikimų 
duomenų bazėse, pvz., kovos su 
apsinuodijimais centruose, Europos 
nelaimingų atsitikimų namuose ir
poilsiaujant stebėsenos sistemoje 
(EHLASS), esančius duomenis bei į 
Europos alternatyvių metodų patvirtinimo 
centro (ECVAM) patvirtintus 
alternatyvius bandymus. 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 
procedūrą.

Pagrindimas

Būtina suderinti šį reglamentą su technikos ir mokslo pažanga, bet tai galima atlikti tik 
vadovaujantis nuostatomis, priimtomis taikant bendro sprendimo procedūrą. Šio reglamento 
straipsniai turi būti keičiami tik taikant bendro sprendimo procedūrą. Priimant vėlesnius 
pakeitimus turi būti atsižvelgta į PSS ir kitų tarptautinių chemijos programų bei konvencijų 
raidą. Nelaimingų atsitikimų duomenų bazėse pateikiama informacija apie praktinį šios 
teisėkūros poveikį, į kurį taip pat būtina atsižvelgti.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1980 m. tarptautiniu mastu buvo pradėtos diskusijos apie chemines medžiagas ir jų poveikį 
mūsų gyvenime: pradžioje Tarptautinėje darbo organizacijoje, vėliau Jungtinėse Tautose, 
kurios 2002 m. gruodžio mėn. (su 2005 m. priimtais pakeitimais) po įvairių tarpinių etapų 
(1992 m. Rio de Žaneiro, 2002 m. Johanesburgo) patvirtino Pasaulinę suderintąją cheminių 
medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (PSS, angl. GHS).

Europos lygmeniu:

§ 2001 m. Komisija paskelbė Baltąją knygą „Būsimos cheminių medžiagų politikos 
strategija“, kurioje nurodė ketinanti siūlyti, kad PSS būtų įtraukta į Bendrijos teisės 
aktus;

§ 2003 m. spalio 29 d. Komisija aiškinamajame memorandume prie Direktyvos 
67/548/EB pakeitimo, priimto tuo pat metu kaip REACH, pareiškė ketinanti parengti 
pasiūlymą dėl PSS;

§ nuo 2006 m. rugpjūčio 21 d. iki spalio 21 d. vykdytos konsultacijos su suinteresuotais 
subjektais. Iš viso gauta 370 atsakymų;

§ 2007 m. birželio 27 d. Komisija patvirtino pasiūlymą; 

• 2007 m. birželio mėn. įsigaliojo REACH – vienas iš pagrindinių cheminių medžiagų 
politikos elementų.

PSS
Savanoriškoje tarptautinio derinimo programoje PSS, prie kurios, siekdama nustatyti bendrą ir 
nuoseklų cheminių pavojų valdymo pagrindą, nusprendė prisijungti ES, išdėstomos 
pagrindinės taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti:
– pavojingų prekių vežimo saugą,
– vartotojų ir darbuotojų sveikatos ir saugos, taip pat aplinkos apsaugą.

Be kita ko, reglamento pasiūlyme:

• suderinamos medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir pavojingų medžiagų ir mišinių 
ženklinimo etiketėmis ir pakavimo taisyklės; 

• tiekėjams nustatomas įpareigojimas klasifikuoti medžiagas ir mišinius;

• pateikiamas medžiagų ir jų suderintų klasifikacijų bei ženklinimo etiketėmis Bendrijos 
lygmeniu sąrašas (VI priedo 3 dalyje);

• nustatomas klasifikavimo ir ženklinimo aprašas, į kurį įtraukiami visi pranešimai, 
pateikiama informacija bei suderintos klasifikacijos. 



PR\700983LT.doc 29/29 PE398.679v01-00

LT

Atsižvelgiant į tarptautinės prekybos cheminėmis medžiagomis mastą, nuspręsta, kad 
tarptautinė suderinta klasifikavimo ir ženklinimo sistema – geriausias būdas užtikrinti ne tik 
saugumą, bet ir informacijos, kuri pateikiama apie vietoje pagamintus arba importuotus 
produktus, kokybę ir nuoseklumą, taip pat medžiagų poveikio stebėseną, taip užtikrinant 
sveikatos ir aplinkos apsaugos standartų laikymąsi pasauliniu mastu.  Pateikiant aiškesnę, 
suprantamą ir tinkamą informaciją vartotojams bus užtikrintas didžiausias šio teisės akto 
veiksmingumas.
Dėl naudojamų skirtingų klasifikavimo sistemų dabartiniu metu tos pačios medžiagos arba 
procentais įvertinamos medžiagų koncentracijos gali būti labai įvairiai klasifikuojamos 
skirtingose šalyse. Ta pati medžiaga gali klasifikuojama kaip pavojinga, toksiška, kenksminga 
arba nepavojinga, pvz., oralinis toksiškumas LD50 = 257 mg/kg pagal PSS klasifikaciją 
klasifikuojamas kaip pavojingas; ES ir kai kuriose šalyse (Australijoje, Malaizijoje, Tailande 
ir t. t.) jis klasifikuojamos kaip kenksmingas ir žymimas šv. Andriejaus kryžiumi; JAV, 
Kanadoje, Japonijoje ir Korėjoje jis klasifikuojamas kaip toksiškas; Naujojoje Zelandijoje jis 
laikomas pavojingu; o Kinijoje jis klasifikuojamas kaip nepavojingas.

Medžiagų, kurios Europoje klasifikuojamos kaip pavojingos, etiketėse kai kuriose šalyse, 
pvz., Kinijoje, gali būti nepateikta jokių įspėjimų. Ši padėtis ne tik sukuria nesąžiningus 
konkurencinius pranašumus, bet ir kelia rimtą grėsmę visiems vartotojams, ypač pasaulinėje 
rinkoje. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Komisija ir valstybės narės dalyvavo 
atitinkamoje Jungtinių Tautų veikloje ir nusprendė integruoti šią sistemą į Europos teisės 
aktus. 
Cheminės medžiagos yra gaminamos ir jomis prekiaujama visame pasaulyje, ir jų keliami 
pavojai kiekvienoje vietovėje yra tokie patys. Taigi pavojingumo klasifikavimo sistema 
įvairiose šalyse neturi skirtis. Pavojingumas arba nepavojingumas yra toks pats visur 
gyvenantiems vartotojams.

PSS terminai

Medžiagų naujas klasifikavimas ir ženklinimas etiketėmis turi būti baigtas:

• 2010 m. gruodžio 1 d. (3,5 metų po REACH įsigaliojimo), jei tai medžiagos;
• 2015 m. birželio 1 d. (4,5 metų po REACH įsigaliojimo), jei tai mišiniai.

Terminai nustatomi įsigaliojus REACH, ir dėl bet kokio papildomo delsimo priimti šį 
reglamentą gali atsirasti didelių sunkumų įmonėms ir jų darbuotojams. Taigi, atsižvelgiant į 
tai, kad tekstas parengtas Jungtinėse Tautose ir sudarytas tarptautinių derybų metu 
dalyvaujant Komisijai ir visoms valstybėms narėms, buvo nuspręsta pateikti tik tiek 
pakeitimų, kiek būtina siekiant suderinti pasiūlymą su atitinkamame sektoriuje galiojančiomis 
nuostatomis, ir suderinti pasiūlymą su REACH.


