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Pozměňovací návrh 5
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) DEGME se již nepoužívá jako složka 
spotřebitelských barev a odstraňovačů 
nátěrů. Výše uvedené hodnocení rizik 
prokázalo, že existuje riziko pro zdraví 
spotřebitelů způsobené dermální expozicí 
barvám a odstraňovačům nátěru 
obsahujícím DEGME. Přípravky 
obsahující DEGME používané v barvách a 
odstraňovačích nátěrů by proto neměly být 
uváděny na trh k dodání široké veřejnosti. 
Pro účely dozoru nad trhem by měla být 
přijata mezní hodnota ve výši 0,1 % 
DEGME v přípravcích.

(4) DEGME se již nepoužívá jako složka 
spotřebitelských barev a odstraňovačů 
nátěrů. Výše uvedené hodnocení rizik 
prokázalo, že existuje riziko pro zdraví 
spotřebitelů způsobené dermální expozicí 
barvám a odstraňovačům nátěru 
obsahujícím DEGME. Přípravky 
obsahující DEGME používané v barvách, 
odstraňovačích nátěrů, čisticích 
prostředcích, samolešticích emulzích a 
podlahových těsnících materiálech by 
proto neměly být uváděny na trh k dodání 
široké veřejnosti. Pro účely dozoru nad 
trhem by měla být přijata mezní hodnota ve 
výši 0,1 % DEGME v přípravcích.

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v důvodové zprávě tohoto návrhu rozhodnutí, představuje DEGME v případě 
dermální expozice riziko pro lidské zdraví. Podle zprávy o hodnocení rizik 793/93 a důvodové 
zprávy se DEGME používá v barvách, odstraňovačích nátěrů, čisticích prostředcích, 
samoleštících emulzích, podlahových těsnících materiálech, kapalinách do ostřikovačů a 
prostředcích k čištění pokožky (mýdlo); pro čisticí prostředky, samoleštící emulze a podlahové 
těsnící materiály by tedy měla tato omezení platit také.

Pozměňovací návrh 6
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) DEGBE se používá jako složka barev. 
Výše uvedené hodnocení rizik pro DEGBE 

(5) DEGBE se používá jako složka v 
barvách, barvivech, tiskařských barvách, 
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prokázalo, že existuje riziko pro zdraví 
spotřebitelů způsobené inhalační expozicí 
při nanášení nátěru stříkáním. Měl by být 
zaveden odvozený bezpečný koncentrační 
limit ve výši 3 % pro DEGBE v barvách 
nanášených stříkáním s cílem zamezit u 
spotřebitelů nebezpečí inhalační expozice.

pracích a čisticích prostředcích. Výše 
uvedené hodnocení rizik pro DEGBE 
prokázalo, že existuje riziko pro zdraví 
spotřebitelů způsobené inhalační expozicí 
při nanášení nátěru stříkáním. Měl by být 
zaveden odvozený bezpečný koncentrační 
limit ve výši 3 % pro DEGBE v barvách 
nanášených stříkáním nebo v čisticích 
prostředcích v rozprašovačích s cílem 
zamezit u spotřebitelů nebezpečí inhalační 
expozice.

Or. en

Odůvodnění

Podle hodnocení rizik představuje DEGBE riziko pro zdraví spotřebitelů, pokud při nanášení 
barev stříkáním dojde k inhalační expozici. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, používá se 
DEGBE také jako složka v barvivech, tiskařských barvách, pracích a čisticích prostředcích; 
omezení by se tedy měla vztahovat také na čisticí prostředky v rozprašovačích, neboť i zde 
může dojít k vdechnutí látky.

Pozměňovací návrh 7
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) U barev jiných než barev nanášených 
stříkáním by se mělo požadovat upozornění 
týkající se nepoužívání těchto barev v 
zařízení na stříkání barvy, jestliže tyto 
barvy obsahují DEGBE s koncentračním 
limitem rovným 3 % nebo vyšším.

(6) U barev jiných než barev nanášených 
stříkáním a u čisticích prostředků jiných 
než prostředků v rozprašovačích by měla 
být stanovena povinnost uvádět varování 
před používáním těchto barev nebo 
čisticích prostředků v zařízení na stříkání
nebo v rozprašovačích, jestliže tyto barvy 
obsahují DEGBE s koncentračním limitem 
rovným 3 % nebo vyšším.

Or. en

Odůvodnění

Podle důvodové zprávy se DEGBE rovněž používá jako složka v čisticích prostředcích; 
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omezení by se proto měla vztahovat i na tyto prostředky.

Pozměňovací návrh 8
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Hodnocení rizik pro MDI prokázalo, že 
je nutné snížit rizika pro spotřebitele při 
použití přípravků obsahujících MDI kvůli 
obavám v souvislosti s inhalační 
a dermální expozicí. V zájmu prevence a 
odstranění těchto rizik by mělo být uvádění 
přípravků obsahujících MDI na trh k 
dodání široké veřejnosti povoleno pouze za 
určitých podmínek, např. povinné přiložení 
polyethylenových rukavic a dodatečných 
pokynů k balení. Jelikož poskytnutí 
ochranných prostředků a vytištění 
příslušných pokynů bude od výrobců 
vyžadovat zvláštní úsilí, mělo by být 
stanoveno delší přechodné období.

(8) Hodnocení rizik pro MDI prokázalo, že 
je nutné snížit rizika pro spotřebitele při 
použití přípravků obsahujících MDI kvůli 
obavám v souvislosti s inhalační 
a dermální expozicí. V zájmu prevence a 
odstranění těchto rizik by mělo být uvádění 
přípravků obsahujících MDI na trh k 
dodání široké veřejnosti povoleno pouze za 
určitých podmínek, např. povinné přiložení 
vhodných rukavic a dodatečných pokynů k 
balení. Jelikož poskytnutí ochranných 
prostředků a vytištění příslušných pokynů 
bude od výrobců vyžadovat zvláštní úsilí, 
mělo by být stanoveno delší přechodné 
období.

Or. en

Odůvodnění

Podle informací od organizací působících v oblasti zdraví při práci existují různé typy 
rukavic, které jsou vhodné pro práci s MDI – žádné z nich však nejsou vyrobeny 
z polyethylenu. Je tedy lepší hovořit o „vhodných rukavicích“ než přímo zmiňovat rukavice, 
které k tomuto účelu vhodné nejsou. Konkrétní typ rukavic bude moci být stanoven postupem 
komitologie.
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Pozměňovací návrh 9
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Hnojiva typu dusičnanu amonného 
jsou zneužívána k nedovolené výrobě 
výbušnin. Druhy hnojiv, které lze k 
tomuto účelu použít, mají obsah dusíku 
nejméně 20 %. Přístup k těmto druhům 
hnojiv by měl být omezen na odborné 
použití v zemědělství tím, že se pro obsah 
dusíku v přípravcích obsahujících dusičnan 
amonný, které jsou prodávány široké 
veřejnosti, stanoví mezní hodnota nižší než 
20 %.

(16) Hnojiva typu dusičnanu amonného 
jsou zneužívána k nedovolené výrobě 
výbušnin. Přístup k těmto druhům hnojiv 
by měl být omezen na odborné použití v 
zemědělství tím, že se pro obsah dusíku v 
přípravcích obsahujících dusičnan amonný, 
které jsou prodávány široké veřejnosti, 
stanoví mezní hodnota nižší než 28 %.

Or. en

Odůvodnění

Řada hnojiv, která se vyrábějí v Evropě, obsahuje kolem 27 % dusičnanu amonného. Možnost 
získání  dusičnanu amonného z hnojiva závisí na jeho kvalitě, a ne pouze na podílu dusičnanu 
amonného v daném hnojivu. Podle důvodové zprávy se má za to, že „za běžných podmínek 
nakládání a použití nepředstavují hnojiva na bázi dusičnanu amonného obsahující méně než 
28 % dusíku riziko výbuchu“. Zákaz by proto měl platit pro hnojiva s obsahem dusíku 28 % a 
více.

Pozměňovací návrh 10
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Hnojiva typu dusičnanu amonného 
jsou zneužívána k nedovolené výrobě 
výbušnin. Druhy hnojiv, které lze k tomuto 
účelu použít, mají obsah dusíku nejméně
20 %. Přístup k těmto druhům hnojiv by 
měl být omezen na odborné použití v 
zemědělství tím, že se pro obsah dusíku v 

(16) Hnojiva typu dusičnanu amonného 
jsou zneužívána k nedovolené výrobě 
výbušnin. Druhy hnojiv, které lze k tomuto 
účelu použít, mají obsah dusíku nejméně
16 %. Přístup k těmto druhům hnojiv by 
měl být omezen na odborné použití v 
zemědělství tím, že se pro obsah dusíku v 
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přípravcích obsahujících dusičnan amonný, 
které jsou prodávány široké veřejnosti, 
stanoví mezní hodnota nižší než 20 %.

přípravcích obsahujících dusičnan amonný, 
které jsou prodávány široké veřejnosti, 
stanoví mezní hodnota nejvýše 16 %.

Or. en

Odůvodnění

Omezení přístupu veřejnosti k vysoce koncentrovaným hnojivům je důležitým opatřením ve 
snaze účinně zamezit teroristickým útokům. Z praktických zkušeností a pokusných výbuchů 
víme, že vyrobit bombu z hnojiv (zakoupených například v zahradnických potřebách) podle 
jednoduchých návodů dostupných na internetu je pro potenciální teroristy snadné. V nedávné 
době byly provedeny pokusné výbuchy, které prokázaly, že dvacetiprocentní obsah dusíku není 
dostatečně bezpečný; má se za to, že limit má být stanoven na nejvýše16 % dusíku získaného 
z dusičnanu amonného.  

Pozměňovací návrh 11
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 53 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nesmí se uvádět na trh po uplynutí
[18 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost] k dodání široké veřejnosti jako 
složka barev a odstraňovačů nátěrů 
v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo 
vyšších.

Nesmí být na trhu dostupný po uplynutí
[6 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost] k dodání široké veřejnosti jako 
složka barev a odstraňovačů nátěrů 
v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo 
vyšších.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že žádný z evropských výrobců odstraňovačů nátěrů již dnes tuto látku 
neprodává pro běžné použití, měl by její zákaz vstoupit v platnost co nejdříve, aby se zamezilo 
jejím dovozům. Terminologie by se měla sjednotit s návrhy obsaženými v „balíčku o zboží“.
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Pozměňovací návrh 12
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 53 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nesmí se uvádět na trh po uplynutí 
[18 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost] k dodání široké veřejnosti jako 
složka barev a odstraňovačů nátěrů
v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo 
vyšších.

Nesmí se uvádět na trh po uplynutí 
[18 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost] k dodání široké veřejnosti jako 
složka barev, odstraňovačů nátěrů, 
čisticích prostředků, samoleštících emulzí 
a podlahových těsnících materiálech
koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo 
vyšších.

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v důvodové zprávě tohoto návrhu rozhodnutí, představuje DEGME v případě 
dermální expozice riziko pro lidské zdraví. Podle zprávy o hodnocení rizik 793/93 a důvodové 
zprávy se DEGME používá v barvách, odstraňovačích nátěrů, čisticích prostředcích, 
samoleštících emulzích, podlahových těsnících materiálech, kapalinách do ostřikovačů a 
prostředcích k čištění pokožky (mýdlo); pro čisticí prostředky, samoleštící emulze a podlahové 
těsnící materiály by tedy měla tato omezení platit také.

Pozměňovací návrh 13
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 54 – sloupec 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nesmí se poprvé uvádět na trh po 
uplynutí [18 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] k dodání široké 
veřejnosti jako složka barev nanášených 
stříkáním v koncentracích rovných 3 % 

(1) Nesmí se poprvé uvádět na trh po 
uplynutí [12 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] k dodání široké 
veřejnosti jako složka barev nanášených 
stříkáním v koncentracích rovných 3 % 
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hmot. nebo vyšších. hmot. nebo vyšších.

Or. en

Odůvodnění

Není důvodu čekat se zákazem prvního uvedení této látky na trh plných 18 měsíců. 12 měsíců 
úplně stačí. Terminologie by se měla sjednotit s návrhy obsaženými v „balíčku o zboží“.

Pozměňovací návrh 14
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 54 – sloupec 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nesmí se poprvé uvádět na trh po 
uplynutí [18 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] k dodání široké 
veřejnosti jako složka barev nanášených 
stříkáním v koncentracích rovných 3 % 
hmot. nebo vyšších.

(1) Nesmí se poprvé uvádět na trh po 
uplynutí [18 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] k dodání široké 
veřejnosti jako složka barev nanášených 
stříkáním nebo čisticích prostředků v 
rozprašovačích v koncentracích rovných 
3 % hmot. nebo vyšších.

Or. en

Odůvodnění

Podle hodnocení rizik představuje DEGBE riziko pro zdraví spotřebitelů, pokud při nanášení 
barev stříkáním dojde k inhalační expozici. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, používá se 
DEGBE také jako složka v pracích a čisticích prostředcích; omezení by se tedy měla 
vztahovat na tyto prostředky také tehdy, jsou-li prodávány v rozprašovačích.

Pozměňovací návrh 15
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 54 – sloupec 2 – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Barvy, které nesplňují koncentrační 
limit uvedený v bodě 1, nesmí být uváděny 
na trh k dodání široké veřejnosti po 
uplynutí [24 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost].

(2) Barvy, které nesplňují koncentrační 
limit uvedený v bodě 1, nesmí být
zpřístupněny široké veřejnosti po uplynutí
[15 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Pojem „uvádět na trh“ často vedl k nejasnostem. V souladu s bodem odůvodnění 7 návrhu 
Komise a s terminologií používanou v „balíčku o zboží“ by mělo být jasné, že toto druhé 
datum označuje okamžik, od nějž platí zákaz prodeje výrobku. Není důvodu, proč by měl být 
po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost prodej povolen ještě po další dva roky. V zájmu 
ochrany lidského zdraví by se tak mělo stát nejpozději do 15 měsíců.

Pozměňovací návrh 16
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 54 – sloupec 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Barvy, které nesplňují koncentrační 
limit uvedený v bodě 1, nesmí být uváděny 
na trh k dodání široké veřejnosti po 
uplynutí [24 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost].

(2) Barvy nebo čisticí prostředky, které 
nesplňují koncentrační limit uvedený v 
bodě 1, nesmí být uváděny na trh k dodání 
široké veřejnosti po uplynutí [24 měsíců 
ode dne vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Podle hodnocení rizik představuje DEGBE riziko pro zdraví spotřebitelů, pokud při nanášení 
barev stříkáním dojde k inhalační expozici. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, používá se 
DEGBE také jako složka v pracích a čisticích prostředcích; omezení by se tedy měla 
vztahovat na tyto prostředky také tehdy, jsou-li prodávány v rozprašovačích.



AM\712154CS.doc 11/19 PE402.840v01-00

CS

Pozměňovací návrh 17
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 54 – sloupec 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aniž jsou dotčeny ostatní právní 
předpisy Společenství o klasifikaci, balení 
a označování nebezpečných látek a 
přípravků, barvy jiné než barvy nanášené 
stříkáním, které obsahují více než 3 % 
hmot. DEGBE a které jsou uváděny na trh 
k dodání široké veřejnosti, musí být do
[24 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] čitelně 
a nesmazatelně označeny takto:
„Nepoužívejte v zařízení na stříkání 
barvy“.

(3) Aniž jsou dotčeny ostatní právní 
předpisy Společenství o klasifikaci, balení 
a označování nebezpečných látek a 
přípravků, barvy jiné než barvy nanášené 
stříkáním, které obsahují více než 3 % 
hmot. DEGBE a které jsou zpřístupněny k 
dodání široké veřejnosti, musí být do
[15 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] čitelně 
a nesmazatelně označeny takto:
„Nepoužívejte v zařízení na stříkání 
barvy“.

Or. en

Odůvodnění

Není důvodu, proč se zavedením označení čekat po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost ještě 
další dva roky. V zájmu ochrany lidského zdraví by se tak mělo stát nejpozději do 15 měsíců.
Terminologie by se měla sjednotit s návrhy obsaženými v „balíčku o zboží“.

Pozměňovací návrh 18
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 54 – sloupec 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aniž jsou dotčeny ostatní právní 
předpisy Společenství o klasifikaci, balení 
a označování nebezpečných látek a 

(3) Aniž jsou dotčeny ostatní právní 
předpisy Společenství o klasifikaci, balení 
a označování nebezpečných látek a 
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přípravků, barvy jiné než barvy nanášené 
stříkáním, které obsahují více než 3 % 
hmot. DEGBE a které jsou uváděny na trh 
k dodání široké veřejnosti, musí být do 
[24 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] čitelně 
a nesmazatelně označeny takto:
„Nepoužívejte v zařízení na stříkání 
barvy“.

přípravků, barvy jiné než barvy nanášené 
stříkáním a prací a čisticí prostředky jiné 
než prostředky v rozprašovačích, které 
obsahují více než 3 % hmot. DEGBE a 
které jsou uváděny na trh k dodání široké 
veřejnosti, musí být do [24 měsíců ode dne 
vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] čitelně 
a nesmazatelně označeny takto:
„Nepoužívejte v zařízení na stříkání 
barvy“.

Or. en

Odůvodnění

Podle hodnocení rizik představuje DEGBE riziko pro zdraví spotřebitelů, pokud při nanášení 
barev stříkáním dojde k inhalační expozici. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, používá se 
DEGBE také jako složka v pracích a čisticích prostředcích; omezení by se tedy měla 
vztahovat na tyto prostředky také tehdy, jsou-li prodávány v rozprašovačích.

Pozměňovací návrh 19
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 55 – sloupec 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Nesmí se uvádět na trh po uplynutí
[24 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] jako složka 
přípravků v koncentracích rovných 0,1 % 
hmot. nebo vyšších k dodání široké 
veřejnosti, pokud balení:

(4) Nesmí se zpřístupnit po uplynutí
[12 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] jako složka 
přípravků v koncentracích rovných 0,1 % 
hmot. nebo vyšších k dodání široké 
veřejnosti, pokud balení:

Or. en

Odůvodnění

Není důvodu, proč se zavedením požadavků na balení čekat po vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost ještě další dva roky. V zájmu ochrany lidského zdraví by se tak mělo stát nejpozději 
do 12 měsíců. Terminologie by se měla sjednotit s návrhy obsaženými v „balíčku o zboží“.
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Pozměňovací návrh 20
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 55 – sloupec 2 – bod 4 – písmeno (a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) neobsahuje polyethylenové rukavice; (a) neobsahuje vhodné rukavice;

Z důvodu harmonizace se vhodný typ 
rukavic stanoví postupem uvedeným 
v článku 2a této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Podle informací od organizací působících v oblasti zdraví při práci existují různé typy 
rukavic, které jsou vhodné pro práci s MDI – žádné z nich však nejsou vyrobeny 
z polyethylenu. Je tedy lepší hovořit o „vhodných rukavicích“ než přímo zmiňovat rukavice, 
které k tomuto účelu vhodné nejsou. Konkrétní typ rukavic bude moci být stanoven postupem 
komitologie.

Pozměňovací návrh 21
Miroslav Ouzký

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 55 – sloupec 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Fyzické nebo právnické osoby, které 
poprvé uvádějí na trh přípravky 
obsahující MDI, shromáždí do 3 let ode 
dne zavedení omezení stanovených v 
odstavci 1 údaje o možných případech 
osob s respirační alergií při používání 
přípravků obsahujících MDI a poskytnou 
tyto údaje Komisi. Údaje budou 

vypouští se
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shromážděny v souladu se studijním 
protokolem, který zahrnuje specializovaná 
střediska a je schválen Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Poté, co bylo v roce 2005 dokončeno hodnocení rizik v souvislosti s MDI, které proběhlo 
v rámci nařízení o existujících látkách (793/93), zveřejnilo několik institucí – Dánský úřad 
ochrany životního prostředí, německá, britská a belgická centra pro léčbu otrav i řada 
podniků v daném odvětví – nové údaje, z nichž vyplývá, že spotřebitelům ve skutečnosti žádné 
nebezpečí nehrozí. Než budou zadány nové rozsáhlé studie, je třeba na základě konzultací 
s vhodným vědeckým výborem zvážit, zda jsou tyto studie skutečně zapotřebí. Vzhledem k 
tomu, že ustanovení tohoto rozhodnutí budou začleněna do nařízení REACH, bude se 
případná budoucí potřeba dalších studií a omezení řídit ustanoveními tohoto nařízení. Bod 6 
by proto měl být zrušen. 

Pozměňovací návrh 22
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 55 – sloupec 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Fyzické nebo právnické osoby, které 
poprvé uvádějí na trh přípravky obsahující 
MDI, shromáždí do 3 let ode dne zavedení 
omezení stanovených v odstavci 1 údaje 
o možných případech osob s respirační 
alergií při používání přípravků 
obsahujících MDI a poskytnou tyto údaje 
Komisi. Údaje budou shromážděny v 
souladu se studijním protokolem, který 
zahrnuje specializovaná střediska a je 
schválen Komisí.

Fyzické nebo právnické osoby, které 
uvádějí na trh přípravky obsahující MDI, 
shromáždí do 3 let ode dne zavedení 
omezení stanovených v odstavci 1 údaje o 
možných případech osob s respirační 
alergií při používání přípravků 
obsahujících MDI a poskytnou tyto údaje 
Komisi za účelem zhodnocení, zda by 
měly být uplatněny čl. 69 odst. 1 a 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006. Údaje budou 
shromážděny v souladu se studijním 
protokolem, který zahrnuje specializovaná 
střediska a je schválen Komisí.

Or. en
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Odůvodnění

Údaje o respirační alergii by měly poskytovat všechny fyzické i právnické osoby, které uvádějí 
MDI na trh, nikoli pouze ty, které uvádějí MDI na trh poprvé. Další údaje jsou 
shromažďovány za účelem posouzení, zda je další omezování zapotřebí.

Pozměňovací návrh 23
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 56 – sloupec 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nesmí se poprvé uvádět na trh po 
uplynutí [18 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] k dodání široké 
veřejnosti jako složka neoprenových 
lepidel v koncentracích rovných 0,1 % 
hmot. nebo vyšších v baleních větších než
650 g.

(8) Nesmí se poprvé uvádět na trh po 
uplynutí [12 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] k dodání široké 
veřejnosti jako složka neoprenových 
lepidel v koncentracích rovných 0,1 % 
hmot. nebo vyšších v baleních větších než
350 g.

Or. en

Odůvodnění

Není důvodu čekat se zákazem prvního uvedení této látky na trh plných 18 měsíců. 12 měsíců 
úplně stačí. Terminologie by se měla sjednotit s návrhy obsaženými v „balíčku o zboží“.

Pozměňovací návrh 24
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 56 – sloupec 2 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Neoprenová lepidla obsahující 
cyklohexan, která nesplňují bod 1, nesmí 
být uváděna na trh k dodání široké 

(9) Neoprenová lepidla obsahující 
cyklohexan, která nesplňují bod 1, nesmí 
být zpřístupněna k dodání široké veřejnosti 
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veřejnosti po uplynutí [24 měsíců ode dne 
vstupu tohoto rozhodnutí v platnost].

po uplynutí [15 měsíců ode dne vstupu 
tohoto rozhodnutí v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Není důvodu, proč by měl být po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost prodej povolen ještě 
další dva roky. V zájmu ochrany lidského zdraví měl být prodej ukončen nejpozději do 
15 měsíců. Terminologie by se měla sjednotit s návrhy obsaženými v „balíčku o zboží“.

Pozměňovací návrh 25
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 56 – sloupec 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aniž jsou dotčeny ostatní právní 
předpisy Společenství o klasifikaci, balení 
a označování nebezpečných látek a 
přípravků, neoprenová lepidla obsahující 
cyklohexan v koncentracích rovných 0,1 % 
hmot. nebo vyšších uváděná na trh
k dodání široké veřejnosti po uplynutí
[24 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] musí být čitelně a 
nesmazatelně označena takto:

(10) Aniž jsou dotčeny ostatní právní 
předpisy Společenství o klasifikaci, balení 
a označování nebezpečných látek a 
přípravků, neoprenová lepidla obsahující 
cyklohexan v koncentracích rovných 0,1 % 
hmot. nebo vyšších zpřístupněná k dodání 
široké veřejnosti po uplynutí [15 měsíců 
ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v 
platnost] musí být čitelně a nesmazatelně 
označena takto:

„Nepoužívejte v případě nedostatečného 
větrání.

„Nepoužívejte v případě nedostatečného 
větrání.

Nepoužívejte k pokládání koberců.“ Nepoužívejte k pokládání koberců.“

Or. en

Odůvodnění

Není důvodu, proč se zavedením označení čekat po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost ještě 
další dva roky. V zájmu ochrany lidského zdraví by se tak mělo stát nejpozději do 15 měsíců.
Terminologie by se měla sjednotit s návrhy obsaženými v „balíčku o zboží“.
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Pozměňovací návrh 26
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 57 – sloupec 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nesmí se poprvé uvádět na trh po 
uplynutí [18 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] jako látka nebo v 
přípravcích, které obsahují více než 28 % 
hmot. dusíku pocházejícího z dusičnanu 
amonného, k použití jako tuhé hnojivo, 
přímé nebo vícesložkové, pokud toto 
hnojivo nesplňuje technické požadavky na 
hnojiva typu dusičnanu amonného s 
vysokým obsahem dusíku stanovené 
v příloze III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o 
hnojivech**.

(1) Nesmí se poprvé uvádět na trh po 
uplynutí [12 měsíců ode dne vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost] jako látka nebo v 
přípravcích, které obsahují více než 28 % 
hmot. dusíku pocházejícího z dusičnanu 
amonného, k použití jako tuhé hnojivo, 
přímé nebo vícesložkové, pokud toto 
hnojivo nesplňuje technické požadavky na 
hnojiva typu dusičnanu amonného s 
vysokým obsahem dusíku stanovené 
v příloze III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o 
hnojivech**.

Or. en

Odůvodnění

Není důvodu čekat se zákazem prvního uvedení této látky na trh plných 18 měsíců. 12 měsíců 
úplně stačí. Terminologie by se měla sjednotit s návrhy obsaženými v „balíčku o zboží“.

Pozměňovací návrh 27
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 57 – sloupec 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Nesmí se uvádět na trh k dodání široké 
veřejnosti po uplynutí [18 měsíců ode dne 
vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] jako 
látka nebo v přípravcích, které obsahují 
20 % hmot. nebo více dusíku pocházejícího 

(2) Nesmí se zpřístupnit k dodání široké 
veřejnosti po uplynutí [15 měsíců ode dne 
vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] jako 
látka nebo v přípravcích, které obsahují 
20 % hmot. nebo více dusíku pocházejícího 
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z dusičnanu amonného. z dusičnanu amonného.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s ostatními pozměňovacími návrhy stejného autora by mezi uvedením na trh a 
zpřístupněním veřejnosti neměly uplynout více než tři měsíce.

Pozměňovací návrh 28
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 57 – sloupec 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Nesmí se uvádět na trh k dodání široké 
veřejnosti po uplynutí [18 měsíců ode dne 
vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] jako 
látka nebo v přípravcích, které obsahují
20 % hmot. nebo více dusíku pocházejícího 
z dusičnanu amonného.

(2) Nesmí se uvádět na trh k dodání široké 
veřejnosti po uplynutí [18 měsíců ode dne 
vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] jako 
látka nebo v přípravcích, které obsahují
28 % hmot. nebo více dusíku pocházejícího 
z dusičnanu amonného.

Or. en

Odůvodnění

Řada hnojiv, které se vyrábějí v Evropě, obsahuje kolem 27 % dusičnanu amonného. Možnost 
získání  dusičnanu amonného z hnojiva závisí na jeho kvalitě, a ne pouze na podílu dusičnanu 
amonného v daném hnojivu. Podle důvodové zprávy se má za to, že „za běžných podmínek 
nakládání a použití nepředstavují hnojiva na bázi dusičnanu amonného obsahující méně než 
28 % dusíku riziko výbuchu“, a proto by měla být zakázána hnojiva s obsahem dusíku 28 % a 
více.
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Pozměňovací návrh 29
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 76/769/EHS
Příloha I – bod 57 – sloupec 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Nesmí se uvádět na trh k dodání široké 
veřejnosti po uplynutí [18 měsíců ode dne 
vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] jako 
látka nebo v přípravcích, které obsahují
20 % hmot. nebo více dusíku pocházejícího 
z dusičnanu amonného.

(2) Nesmí se uvádět na trh k dodání široké 
veřejnosti po uplynutí [18 měsíců ode dne 
vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] jako 
látka nebo v přípravcích, které obsahují
více než 16 % hmot. dusíku pocházejícího 
z dusičnanu amonného.

Or. en

Odůvodnění

Omezení přístupu veřejnosti k vysoce koncentrovaným hnojivům je důležitým opatřením ve 
snaze účinně zamezit teroristickým útokům. Z praktických zkušeností a pokusných výbuchů 
víme, že vyrobit bombu z hnojiv (zakoupených například v zahradnických potřebách) podle 
jednoduchých návodů dostupných na internetu je pro potenciální teroristy snadné. V nedávné 
době byly provedeny pokusné výbuchy, které prokázaly, že dvacetiprocentní obsah dusíku není 
dostatečně bezpečný; má se za to, že limit má být stanoven na nejvýše16 % dusíku získaného 
z dusičnanu amonného.
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