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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1336/2008
2008 m. gruodžio 16 d.,
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 648/2004, siekiant suderinti jį su Reglamentu (EB)
Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(4)

Analizuojant galimą direktyvų 67/548/EEB ir 1999/45/EB
pakeitimo ir GHS kriterijų naudojimo poveikį prieita išvados, kad suderinus Reglamento (EB) Nr. 648/2004 nuorodas į tas direktyvas minėto teisės akto taikymo apimtis
turėtų likti tokia pati.

(5)

Perėjimas nuo direktyvose 67/548/EEB ir 1999/45/EB pateiktų klasifikavimo kriterijų prie naujųjų kriterijų turėtų
būti visiškai baigtas 2015 m. birželio 1 d. Ploviklių gamintojai laikomi gamintojais, importuotojais arba tolesniais
naudotojais, kaip tai numatyta Reglamente (EB)
Nr. 1272/2008, todėl pagal šį reglamentą jiems turėtų būti
suteikta galimybė prisiderinti prie minėto perėjimo per
laikotarpį, panašų į numatytą Reglamente (EB)
Nr. 1272/2008.

(6)

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeistas,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
95 straipsnį,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),
laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),
kadangi:
(1)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo (3) numatyta
suderinti medžiagų ir mišinių klasifikavimą ir ženklinimą
Bendrijoje. Minėtu reglamentu bus pakeista 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir
kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (4), taip pat 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų
preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (5).

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 remiamasi su direktyvomis 67/548/EEB ir 1999/45/EB susijusia patirtimi ir į jį
įtraukiami tarptautiniu mastu JT struktūroje priimti cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo kriterijai, numatyti Pasaulinėje suderintoje cheminių medžiagų
klasifikavimo ir ženklinimo sistemoje (toliau – GHS)
priimti.

(3)

Tam tikros direktyvose 67/548/EEB ir 1999/45/EB nustatytos klasifikavimo ir ženklinimo nuostatos taip pat
naudojamos taikant kitus Bendrijos teisės aktus, tokius
kaip 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (6).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 648/2004 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 iš dalies keičiamas taip:

1) žodis „preparatas“ arba „preparatai“ (atitinkamais linksniais),
kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 30 d. redakcijos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (7)
3 straipsnio 2 dalyje, visame tekste pakeičiamas atitinkamai
žodžiu „mišinys“ arba „mišiniai“ (atitinkamais linksniais);

2) 9 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

(1) OL C 120, 2008 5 16, p. 50.
(2) 2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta
Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas.
(3) OL L 353, 2008 12 31, p. 1.
(4) OL 196, 1967 8 16, p. 1.
(5) OL L 200, 1999 7 30, p. 1.
(6) OL L 104, 2004 4 8, p. 1.

„Nepažeisdami 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (*)
45 straipsnio, gamintojai, pateikiantys į rinką šiame reglamente nurodytas medžiagas ir (arba) mišinius, valstybių narių kompetentingoms institucijoms turi pateikti:
(*) OL L 353, 2008 12 31, p. 1.“
(7) OL L 396, 2006 12 30, p. 1. Ištaisyta OL L 136, 2007 5 29, p. 3.

2008 12 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

3) 11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

L 354/61
2 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas

„1.
2–6
dalys
nepažeidžia
Reglamento
(EB)
Nr. 1272/2008 nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo.“

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
1 straipsnio 2 ir 3 punktai taikomi nuo 2015 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Strasbūre 2008 m. gruodžio 16 d.
Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

