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Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/121/EK (2006. gada 18. decembris), ar ko groza Padomes
Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju,
iepakošanu un marķēšanu, lai to pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru
(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 396, 2006. gada 30. decembris)
Direktīvu 2006/121/EK lasīt šādi:

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/121/EK
(2006. gada 18. decembris),
ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu
attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to pielāgotu Regulai (EK)
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

3)

regulas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā
95. pantu,
“3. pants
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,
Vielu īpašību testēšana un izvērtēšana

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

Vielu testus saskaņā ar šo direktīvu veic atbilstīgi prasībām,
kas izklāstītas 13. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris),
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas
Ķimikāliju aģentūru (*).

apspriedušies ar Reģionu komiteju,
saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru (2),
tā kā:

(*) OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.”;
3

Saistībā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 ( ) pieņemšanu attiecīgi
būtu jāpielāgo Direktīva 67/548/EEK (4) un jāsvītro tās noteikumi par paziņošanu un ķimikāliju radīto risku novērtējumu,
4)

regulas 5. pantu groza šādi:

a) 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:
IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Ar šo Direktīvu 67/548/EEK groza šādi:
1)

svītro 1. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu;

2)

svītro 2. panta 1. punkta c), d), f) un g) apakšpunktu;

(1) OV C 294, 25.11.2005., 38. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2005. gada 17. novembra Atzinums (OV C 280 E,
18.11.2006., 440. lpp.), Padomes 2006. gada 27. jūnija Kopējā nostāja
(OV C 276 E, 14.11.2006., 252. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2006. gada
13. decembra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
(3) Sk. šā Oficiālā Vēstneša 3. lpp.
(4) OV 196, 16.8.1967., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Direktīvu 2004/73/EK (OV L 152, 30.4.2004., 1. lpp.).
Labotā versija OV L 216, 16.6.2004., 3. lpp.

“Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tirgū nevar laist vielas vai to preparātus, kas
nav iesaiņotas vai marķētas saskaņā ar šīs direktīvas
22. līdz 25. pantu un tās VI pielikumā ietvertajiem kritērijiem, un - attiecībā uz reģistrētām vielām - saskaņā ar
informāciju, kas iegūta, piemērojot Regulas (EK)
Nr. 1907/2006 12. un 13. pantu, izņemot attiecībā uz
preparātiem, ja ir noteikumi citās direktīvās.”;

b) 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.
Šā panta 1. punkta pirmajā daļā minētos pasākumus piemēro, līdz viela tiek iekļauta I pielikuma
sarakstā vai līdz saskaņā ar 29. pantā paredzēto procedūru tiek pieņemts lēmums to neiekļaut.”;
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5)

svītro 7. līdz 15. pantu;

6)

svītro 16. pantu;

7)

svītro 17. līdz 20. pantu;

8)

svītro 27. pantu;

9)

direktīvas 32. pantu aizstāj ar šādu pantu:

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

“32. pants
Atsauces
Atsauces uz šīs direktīvas VII A, VII B, VII C, VII D un VIII
pielikumu uzskata par atsaucēm uz, attiecīgi, Regulas (EK)
Nr. 1907/2006 VI, VII, VIII, IX, X un XI pielikumu.”;
10) svītro V pielikumu;
11) VI pielikumu groza šādi:

29.5.2007.

līdzvērtīgas izpētes. Turklāt klasificētās vielas var
pārskatīt, ņemot vērā citus jaunus datus.”;
d) 5.2.1.2. punkta otrās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu
teikumu:
“Šiem papildu zinātniskajiem pierādījumiem parasti
vajadzētu
balstīties
uz
Regulas
(EK)
Nr.
1907/2006 IX pielikumā paredzēto izpēti vai līdzvērtīgu
izpēti, un tie var ietvert:”;
12) svītro VII A, VII B, VII C, VII D un VIII pielikumu.
2. pants
1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti,
kas vajadzīgi, lai no 2008. gada 1. jūnija izpildītu šīs direktīvas
prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

a) 1.6.2., 1.7.2., 1.7.3., 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.2.1., 2.2.3.,
2.2.4., 2.2.5., 3.1.1., 3.1.5.1., 3.1.5.2., 3.2.1., 3.2.2.,
3.2.3., 3.2.5., 3.2.6.1., 3.2.6.2., 3.2.7.2., 4.2.3.3., 5.1.3.,
9.1.1.1., 9.1.1.2., 9.3. un 9.5. punktā vārdus
“V pielikums” un “šīs direktīvas V pielikums” aizstāj ar
vārdiem “Komisijas Regula par testu metodēm, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 13. panta 2. punktā”
atbilstīgā locījumā;

Kad dalībvalstis pieņem tādus tiesību aktus, tajos ietver atsauci
uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

b) 1.6.1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

3. pants

“a) attiecībā uz vielām, par ko vajadzīga Regulas (EK)
Nr. 1907/2006 VI, VII un VIII pielikumā norādītā
informācija, pamata informācijā iekļauj lielāko daļu
datu, kas vajadzīgi klasifikācijai un marķēšanai. Šādu
klasifikāciju un marķēšanu vajadzības gadījumā
jāpārskata, kad ir pieejama turpmāka informācija
(Regulas (EK) Nr. 1907/2006 IX un X pielikums);”;

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī
direktīva.

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publikācijas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2008. gada 1. jūnija.
Neskarot šā panta otro daļu, 1. panta 6. punktu piemēro no
2008. gada 1. augusta.
4. pants

c) 5.1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:
“Turpmāk izklāstītie kritēriji tieši izriet no testu
metodēm, kas izklāstītas Komisijas regulā par testu
metodēm, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1907/
2006 13. panta 2. punktā, tiktāl, ciktāl tie ir minēti.
Testu metodes, kas vajadzīgas pamata informācijai, kā
minēts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VII un
VIII pielikumā, ir ierobežotas, un no tām iegūtā informācija var būt nepietiekama atbilstīgai klasifikācijai.
Klasifikācijai var būt vajadzīgi papildu dati, ko iegūst no
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 IX vai X pielikuma vai citas

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 18. decembrī
Eiropas Parlamenta vārdā –

Padomes vārdā –
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priekšsēdētājs
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