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Ændringsforslag 5
 Gyula Hegyi 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) DEGME anvendes ikke længere som 
bestanddel i maling og malingfjerner 
beregnet til forbrugervaremarkedet. Det 
fremgår af ovennævnte risikovurdering, at 
der er en sundhedsrisiko for forbrugerne 
gennem hudeksponering for DEGME-
holdig maling og malingfjerner. DEGME-
holdige præparater, der anvendes i maling 
og malingfjerner, bør derfor ikke bringes i 
omsætning på forbrugervaremarkedet. Der 
bør med henblik på markedsovervågning 
fastsættes en grænseværdi på 0,1 % for 
DEGME i præparater.

(4) DEGME anvendes ikke længere som 
bestanddel i maling og malingfjerner 
beregnet til forbrugervaremarkedet. Det 
fremgår af ovennævnte risikovurdering, at 
der er en sundhedsrisiko for forbrugerne 
gennem hudeksponering for DEGME-
holdig maling og malingfjerner. DEGME-
holdige præparater, der anvendes i maling, 
malingfjerner, rensemidler, selvblankende 
emulsioner og gulvlim, bør derfor ikke 
bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet. Der bør med 
henblik på markedsovervågning fastsættes 
en grænseværdi på 0,1 % for DEGME i 
præparater.

Or. en

Begrundelse

Som det fremgår af begrundelsen til denne beslutning, udgør DEGME en risiko for 
menneskers sundhed ved eksponering af huden. Ifølge risikovurderingsrapport 793/93 og 
begrundelsen anvendes DEGME i malinger, rengøringsmidler, selvblankende emulsioner, 
gulvlim, sprinklervæske og hudrenseprodukter (sæbe); derfor bør der ligeledes indføres 
restriktioner på rengøringsmidler, selvblankende emulsioner og gulvlim.
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Ændringsforslag 6
 Gyula Hegyi 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) DEGBE anvendes som bestanddel i 
maling. Det fremgår af ovennævnte 
risikovurdering for DEGBE, at der er en 
sundhedsrisiko for forbrugerne gennem 
indåndingseksponering ved sprøjtemaling. 
Der bør indføres en sikker 
koncentrationsværdi på 3 % for DEGBE i 
sprøjtemaling for at forebygge risikoen for 
forbrugerne ved indåndingseksponering.

(5) DEGBE anvendes som bestanddel i 
maling, farvningsmidler, blæk, 
detergenter og rengøringsmidler. Det 
fremgår af ovennævnte risikovurdering for 
DEGBE, at der er en sundhedsrisiko for 
forbrugerne gennem 
indåndingseksponering ved sprøjtemaling
eller rengøringsspray. Der bør indføres en 
sikker koncentrationsværdi på 3 % for 
DEGBE i sprøjtemaling for at forebygge 
risikoen for forbrugerne ved 
indåndingseksponering.

Or. en

Begrundelse

I henhold til risikovurderingen udgør DEGBE en risiko for forbrugernes helbred, gennem 
eksponering ved inhalering ved brug af sprøjtemaling. I begrundelsen hedder det, at DEGBE 
også anvendes som ingrediens i farvningsmidler, blæk, detergenter og rengøringsmidler; 
derfor bør restriktionerne også gælde rengøringsmidler i sprayform, idet der også her er stor 
risiko for inhalering.

Ændringsforslag 7
 Gyula Hegyi 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For andre malinger end sprøjtemalinger (6) For andre malinger end sprøjtemalinger 
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bør der kræves en mærkning, der advarer 
mod brugen af disse malinger i 
sprøjteudstyr, når disse malinger har en 
koncentrationsværdi for DEGBE på 3 % 
eller derover.

eller rengøringsspray, bør der kræves en 
mærkning, der advarer mod brugen af disse 
malinger eller rengøringsmidler i 
sprøjteudstyr, når disse malinger eller 
rengøringsmidler har en 
koncentrationsværdi for DEGBE på 3 % 
eller derover.

Or. en

Begrundelse

I begrundelsen hedder det, at DEGBE også anvendes som ingrediens i rengøringsmidler; 
derfor bør restriktionerne også gælde disse produkter.

Ændringsforslag 8
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det fremgik af risikovurderingen for 
MDI, at det er nødvendigt at begrænse 
risikoen i forbindelse med 
forbrugeranvendelser af MDI-holdige 
præparater på grund af risikoen ved 
indåndings- og hudeksponering. For at 
forebygge og eliminere denne risiko bør 
det kun være tilladt at bringe MDI-holdige 
præparater i omsætning på 
forbrugervaremarkedet på visse 
betingelser, herunder obligatorisk levering 
af polyethylenhandsker i pakningen og 
supplerende instrukser på pakningen. Da 
leveringen af beskyttelsesudstyr og 
anbringelsen af relevante instrukser vil 
kræve en særlig indsats fra producenternes 
side, bør der tillades en længere 
overgangsperiode.

(8) Det fremgik af risikovurderingen for 
MDI, at det er nødvendigt at begrænse 
risikoen i forbindelse med 
forbrugeranvendelser af MDI-holdige 
præparater på grund af risikoen ved 
indåndings- og hudeksponering. For at 
forebygge og eliminere denne risiko bør 
det kun være tilladt at bringe MDI-holdige 
præparater i omsætning på 
forbrugervaremarkedet på visse 
betingelser, herunder obligatorisk levering
af hensigtsmæssige handsker i pakningen 
og supplerende instrukser på pakningen. 
Da leveringen af beskyttelsesudstyr og 
anbringelsen af relevante instrukser vil 
kræve en særlig indsats fra producenternes 
side, bør der tillades en længere 
overgangsperiode.
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Or. en

Begrundelse

Ifølge oplysninger fra institutioner, der beskæftiger sig med arbejdstagersundhed, findes der 
forskellige typer af handsker, der er hensigtsmæssige ved brug af MDI - men ingen af dem er
lavet af polyethylen. Derfor bør man foretrække at henvise til "hensigtsmæssige handsker" i 
stedet for at specificere handsker, der ikke er egnet til formålet. Den konkrete type af 
hensigtsmæssige handsker kan så fastsættes ved komitologiproceduren.

Ændringsforslag 9
 Gyula Hegyi 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Ammoniumnitratgødninger er blevet 
misbrugt til ulovlig fremstilling af 
eksplosiver. Selv gødningstyper med et 
nitrogenindhold på helt ned til 20 % kan 
anvendes til dette formål. Man bør 
begrænse adgangen til disse gødningstyper 
til erhvervsmæssig anvendelse inden for 
landbruget ved at kræve, at 
ammoniumnitratgødning, der sælges på 
forbrugervaremarkedet, har et 
nitrogenindhold under 20 %.

(16) Ammoniumnitratgødninger er blevet 
misbrugt til ulovlig fremstilling af 
eksplosiver. Man bør begrænse adgangen 
til disse gødningstyper til erhvervsmæssig 
anvendelse inden for landbruget ved at 
kræve, at ammoniumnitratgødning, der 
sælges på forbrugervaremarkedet, har et 
nitrogenindhold under 28 %.

Or. en

Begrundelse

Mange gødningstyper, der fremstilles i Europa, indeholder omkring 27 % ammoniumnitrat.
Muligheden for at udvinde ammoniumnitrat af gødning afhænger af dens kvalitet og ikke kun 
af ammoniumnitratindholdet. I begrundelsen hedder det, at "Gødningsstoffer baseret på 
ammoniumnitrat, der indeholder mindre end 28 % kvælstof, anses ikke for at udgøre nogen 
risiko under normal håndtering og brug.", og derfor bør grænsen for det tilladte 
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kvælstofindhold være 28 %.

Ændringsforslag 10
 Dan Jørgensen 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Ammoniumnitratgødninger er blevet 
misbrugt til ulovlig fremstilling af 
eksplosiver. Selv gødningstyper med et 
nitrogenindhold på helt ned til 20 % kan 
anvendes til dette formål. Man bør 
begrænse adgangen til disse gødningstyper 
til erhvervsmæssig anvendelse inden for 
landbruget ved at kræve, at 
ammoniumnitratgødning, der sælges på 
forbrugervaremarkedet, har et 
nitrogenindhold under 20 %.

(16) Ammoniumnitratgødninger er blevet 
misbrugt til ulovlig fremstilling af 
eksplosiver. Selv gødningstyper med et 
nitrogenindhold på helt ned til 16 % kan 
anvendes til dette formål. Man bør 
begrænse adgangen til disse gødningstyper 
til erhvervsmæssig anvendelse inden for 
landbruget ved at kræve, at 
ammoniumnitratgødning, der sælges på 
forbrugervaremarkedet, har et 
nitrogenindhold højst 16 %.

Or. en

Begrundelse

En restriktion på offentlighedens adgang til højkoncentreret gødning er en central 
foranstaltning i bestræbelserne på at undgå terrorangreb. Praktiske erfaringer og 
prøvesprængninger viser, at det er let for potentielle terrorister at fremstille bomber af 
gødning (for eksempel fra et havecenter) ved hjælp af simple bombeopskrifter, som hentes fra 
internettet. Prøvesprængninger for nylig har vist, at en grænse for kvælstofindhold på 20 % 
ikke er fuldt tilstrækkeligt, og det anses for nødvendigt at fastsætte grænsen til højst 16 % 
kvælstof udvundet af ammoniumnitrat.
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Ændringsforslag 11
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
 Bilag I – nr. 53 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Må efter [18 måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato] ikke bringes i 
omsætning på forbrugervaremarkedet som 
bestanddel i maling og malingfjerner i 
koncentrationer på 0,1 masseprocent eller 
derover.

Må efter [6 måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato] ikke bringes i 
omsætning på forbrugervaremarkedet som 
bestanddel i maling og malingfjerner i 
koncentrationer på 0,1 masseprocent eller 
derover.

Or. en

Begrundelse

Da dette stof nu ikke sælges længere af nogen europæiske producenter af malingfjernere til 
forbrugervaremarkedet, bør forbuddet træde i kraft hurtigst mulig for at forhindre import.
Terminologien bør bringes i overensstemmelse med terminologien i "pakken om varer".

Ændringsforslag 12
 Gyula Hegyi 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 53 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Må efter [18 måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato] ikke bringes i 
omsætning på forbrugervaremarkedet som 
bestanddel i maling og malingfjerner i 
koncentrationer på 0,1 masseprocent eller 
derover.

Må efter [18 måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato] ikke bringes i 
omsætning på forbrugervaremarkedet som 
bestanddel i maling, malingfjerner,
rensemidler, selvblankende emulsioner og 
gulvlim i koncentrationer på 0,1 
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masseprocent eller derover.

Or. en

Begrundelse

Som det fremgår af begrundelsen til denne beslutning, udgør DEGME en risiko for 
menneskers sundhed ved eksponering af huden. Ifølge risikovurderingsrapport 793/93 og 
begrundelsen anvendes DEGME i malinger, rengøringsmidler, selvblankende emulsioner, 
gulvlim, sprinklervæske og hudrenseprodukter (sæbe); derfor bør der ligeledes indføres 
restriktioner på rengøringsmidler, selvblankende emulsioner og gulvlim.

Ændringsforslag 13
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 54 – kolonne 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Må efter [18 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning for første gang på 
forbrugervaremarkedet som bestanddel i 
sprøjtemaling i koncentrationer på 3 
masseprocent eller derover.

(1) Må efter [12 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet som bestanddel i 
sprøjtemaling i koncentrationer på 3 
masseprocent eller derover.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at vente 18 måneder med at forbyde den første omsætning på markedet.
12 måneder er fuldt tilstrækkeligt. Terminologien bør bringes i overensstemmelse med 
terminologien i "pakken om varer".
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Ændringsforslag 14
 Gyula Hegyi 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 54 – kolonne 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Må efter [18 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning for første gang på 
forbrugervaremarkedet som bestanddel i 
sprøjtemaling i koncentrationer på 3 
masseprocent eller derover.

(1) Må efter [18 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning for første gang på 
forbrugervaremarkedet som bestanddel i 
sprøjtemaling eller rengøringsspray i 
koncentrationer på 3 masseprocent eller 
derover.

Or. en

Begrundelse

I henhold til risikovurderingen udgør DEGBE en risiko for forbrugernes helbred, gennem 
eksponering ved inhalation ved brug af sprøjtemaling. I begrundelsen hedder det, at DEGBE 
også anvendes som ingrediens i detergenter og rengøringsmidler; derfor bør restriktionerne 
også gælde for disse produkter.

Ændringsforslag 15
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 54 – kolonne 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Maling, der ikke overholder 
koncentrationsgrænseværdien i punkt 1), 
må ikke bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet efter [24 måneder

(2) Maling, der ikke overholder 
koncentrationsgrænseværdien i punkt 1), 
må ikke udbydes på forbrugervaremarkedet 
efter [15 måneder efter beslutningens 
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efter beslutningens ikrafttrædelsesdato]. ikrafttrædelsesdato].

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "bringe i fri omsætning" har ofte givet anledning til forvirring. I overensstemmelse 
med betragtning 7 i Kommissionens forslag og terminologien i "pakken om varer" bør det 
klart fremgå, at denne anden dato henviser til den dato, efter hvilken det er forbudt at sælge 
produktet. Der er ingen grund til at tillade det fortsatte salg tre år efter, at denne beslutning 
er trådt i kraft. For at beskytte menneskers sundhed bør dette ske senest inden 15 måneder.

Ændringsforslag 16
 Gyula Hegyi 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 54 – kolonne 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Maling, der ikke overholder 
koncentrationsgrænseværdien i punkt 1), 
må ikke bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet efter [24 måneder 
efter beslutningens ikrafttrædelsesdato].

(2) Maling eller rengøringsmidler, der 
ikke overholder 
koncentrationsgrænseværdien i punkt 1), 
må ikke bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet efter [24 måneder 
efter beslutningens ikrafttrædelsesdato].

Or. en

Begrundelse

I henhold til risikovurderingen udgør DEGBE en risiko for forbrugernes helbred, gennem 
eksponering ved inhalation ved brug af sprøjtemaling. I begrundelsen hedder det, at DEGBE 
også anvendes som ingrediens i detergenter og rengøringsmidler; derfor bør restriktionerne 
også gælde for disse produkter.
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Ændringsforslag 17
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 54 – kolonne 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Medmindre andet er fastsat i andre 
fællesskabsbestemmelser vedrørende 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer og præparater, skal anden 
maling end sprøjtemaling med et DEGBE-
indhold over 3 masseprocent, der bringes i 
omsætning på forbrugervaremarkedet, 
senest [24 måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato] være forsynet med 
følgende tekst, som skal være letlæselig, og 
som ikke må kunne udviskes:
"Må ikke anvendes i sprøjtemalingudstyr".

(3) Medmindre andet er fastsat i andre 
fællesskabsbestemmelser vedrørende 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer og præparater, skal anden 
maling end sprøjtemaling med et DEGBE-
indhold over 3 masseprocent, der gøres 
tilgængelige på forbrugervaremarkedet, 
senest [15 måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato] være forsynet med 
følgende tekst, som skal være letlæselig, og 
som ikke må kunne udviskes:
"Må ikke anvendes i sprøjtemalingudstyr".

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at vente med mærkningen til to år efter, at denne beslutning er trådt i 
kraft. For at beskytte menneskers sundhed bør dette ske senest inden 15 måneder.
Terminologien bør bringes i overensstemmelse med terminologien i "pakken om varer".

Ændringsforslag 18
 Gyula Hegyi 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 54 – kolonne 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Medmindre andet er fastsat i andre (3) Medmindre andet er fastsat i andre 
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fællesskabsbestemmelser vedrørende 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer og præparater, skal anden 
maling end sprøjtemaling med et DEGBE-
indhold over 3 masseprocent, der bringes i 
omsætning på forbrugervaremarkedet, 
senest [24 måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato] være forsynet med 
følgende tekst, som skal være letlæselig, og 
som ikke må kunne udviskes:
"Må ikke anvendes i sprøjtemalingudstyr".

fællesskabsbestemmelser vedrørende 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer og præparater, skal andre 
former for maling, rensemidler og 
rengøringsmidler end sprøjteprodukter
med et DEGBE-indhold over 3 
masseprocent, der bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet, senest [24 måneder 
efter beslutningens ikrafttrædelsesdato] 
være forsynet med følgende tekst, som skal 
være letlæselig, og som ikke må kunne 
udviskes:
"Må ikke anvendes i sprøjteudstyr".

Or. en

Begrundelse

I henhold til risikovurderingen udgør DEGBE en risiko for forbrugernes helbred, gennem 
eksponering ved inhalation ved brug af sprøjtemaling. I begrundelsen hedder det, at DEGBE 
også anvendes som ingrediens i detergenter og rengøringsmidler; derfor bør restriktionerne 
også gælde for disse produkter.

Ændringsforslag 19
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 55 – kolonne 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Må efter [24 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] kun 
bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet som bestanddel i 
præparater i koncentrationer på 3 
masseprocent eller derover, såfremt 
pakningen:

(4) Må efter [12 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] kun 
være tilgængelig som bestanddel i 
præparater i koncentrationer på 3 
masseprocent eller derover, såfremt 
pakningen:

Or. en
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Begrundelse

Der er ingen grund til at vente med kravene til emballering til to år efter, at denne beslutning 
er trådt i kraft. For at beskytte menneskers sundhed bør dette ske senest inden 12 måneder.
Terminologien bør bringes i overensstemmelse med terminologien i "pakken om varer".

Ændringsforslag 20
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 55 – kolonne 2 – punkt 4 – litra (a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) indeholder polyethylenhandsker (a) indeholder hensigtsmæssige handsker

Af harmoniseringshensyn bør arten af de 
hensigtsmæssige handsker vedtages efter 
proceduren i artikel 2a i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Ifølge oplysninger fra institutioner, der beskæftiger sig med arbejdstagersundhed, findes der 
forskellige typer af handsker, der er hensigtsmæssige ved brug af MDI - men ingen af dem af 
lavet af polyethylen. Derfor bør man foretrække at henvise til "hensigtsmæssige handsker" i 
stedet for at specificere handsker, der ikke er egnet til formålet. Den konkrete type af 
hensigtsmæssige handsker kan så fastsættes ved komitologiproceduren.
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Ændringsforslag 21
 Miroslav Ouzký 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 55 – kolonne 2 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(udgår)

Or. en

Begrundelse

Siden afslutningen af risikovurderingen af MDI i 2005, som blev gennemført i henhold til 
forordning 793/93 om eksisterende stoffer, tyder nye eksponeringsdata fra den danske 
Miljøstyrelse, forgiftningscentre i Tyskland, Det Forenede Kongerige og Belgien og fra 
branchen på, at der ikke findes nogen reel risiko for forbrugerne. Før man bestiller 
vidtgående nye undersøgelser, bør man overveje, om de virkelig er nødvendige baseret på 
rådgivning fra en relevant videnskabelig komité. Eftersom bestemmelserne i denne beslutning 
vil blive indarbejdet i REACH-forordningen, vil de relevante artikler i denne forordning 
dække ethvert muligt behov for yderligere undersøgelser og restriktioner, og punkt 6 bør 
derfor udgå.

Ændringsforslag 22
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 55 – kolonne 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Fysiske eller juridiske personer, der for 
første gang bringer MDI-holdige 
præparater i omsætning, skal senest 3 år 
efter ikrafttrædelsen af restriktionerne i 
punkt 1), indsamle oplysninger om mulige 
tilfælde af personer, der har oplevet 

(3) Fysiske eller juridiske personer, der 
bringer MDI-holdige præparater i 
omsætning, skal senest 3 år efter 
ikrafttrædelsen af restriktionerne i punkt 
1), indsamle oplysninger om mulige 
tilfælde af personer, der har oplevet 
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åndedrætsallergi ved anvendelse af MDI-
holdige præparater, og stille disse 
oplysninger til rådighed for 
Kommissionen. Oplysningerne skal 
indsamles i overensstemmelse med en 
undersøgelsesprotokol, som godkendes af 
Kommissionen, og som involverer 
specialiserede centre.

åndedrætsallergi ved anvendelse af MDI-
holdige præparater, og stille disse 
oplysninger til rådighed for Kommissionen 
med henblik på at vurdere, hvorvidt 
artikel 69, stk. 1) og 3), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1907/2006 skal finde anvendelse. 
Oplysningerne skal indsamles i 
overensstemmelse med en 
undersøgelsesprotokol, som godkendes af 
Kommissionen, og som involverer 
specialiserede centre.

Or. en

Begrundelse

Alle fysiske eller juridiske personer, der markedsfører MDI skal fremlægge data om 
åndedrætsallergi, ikke bare de, der markedsfører stoffet for første gang. Den supplerende 
dataindsamling sker for at vurdere behovet for yderligere restriktioner.

Ændringsforslag 23
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 56 – kolonne 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Må efter [18 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning for første gang på 
forbrugervaremarkedet som bestanddel i 
neoprenbaserede klæbemidler i 
koncentrationer på 0,1 masseprocent eller 
derover i pakninger over 650 g.

(1) Må efter [12 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet som bestanddel i 
neoprenbaserede klæbemidler i 
koncentrationer på 0,1 masseprocent eller 
derover i pakninger over 350 g.

Or. en
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Begrundelse

Der er ingen grund til at vente 18 måneder med at forbyde den første omsætning på markedet.
12 måneder er fuldt tilstrækkeligt. Terminologien bør bringes i overensstemmelse med 
terminologien i "pakken om varer".

Ændringsforslag 24
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 56 – kolonne 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Neoprenbaserede cyclohexanholdige 
klæbemidler, der ikke overholder punkt 1), 
må ikke bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet efter [24 måneder
efter beslutningens ikrafttrædelsesdato].

(2) Neoprenbaserede cyclohexanholdige 
klæbemidler, der ikke overholder punkt 1), 
må ikke udbydes på forbrugervaremarkedet 
efter [15 måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato].

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at tillade det fortsatte salg tre år efter, at denne beslutning er trådt i 
kraft. For at beskytte menneskers sundhed bør dette ske senest inden 15 måneder.
Terminologien bør bringes i overensstemmelse med terminologien i "pakken om varer".
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Ændringsforslag 25
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 56 – kolonne 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Medmindre andet er fastsat i andre 
fællesskabsbestemmelser vedrørende 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer og præparater, skal 
neoprenbaserede cyclohexanholdige 
klæbemidler i koncentrationer på 0,1 
masseprocent eller derover, der bringes i 
omsætning på forbrugervaremarkedet, 
senest [24 måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato] være forsynet med 
følgende tekst, som skal være letlæselig, og 
som ikke må kunne udviskes:

(3) Medmindre andet er fastsat i andre 
fællesskabsbestemmelser vedrørende 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer og præparater, skal 
neoprenbaserede cyclohexanholdige 
klæbemidler i koncentrationer på 0,1 
masseprocent eller derover, der udbydes på 
forbrugervaremarkedet, senest [24 måneder 
efter beslutningens ikrafttrædelsesdato] 
være forsynet med følgende tekst, som skal 
være letlæselig, og som ikke må kunne 
udviskes:

- "Må ikke anvendes under dårlige 
udluftningsforhold."

- "Må ikke anvendes under dårlige 
udluftningsforhold."

- "Må ikke anvendes til pålægning af 
gulvtæpper".

- "Må ikke anvendes til pålægning af 
gulvtæpper".

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at vente med mærkningen i to år efter, at denne beslutning er trådt i 
kraft. For at beskytte menneskers sundhed bør dette ske senest inden 15 måneder.
Terminologien bør bringes i overensstemmelse med terminologien i "pakken om varer".



AM\712154DA.doc 19/21 PE402.840v01-00

DA

Ændringsforslag 26
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 57 – kolonne 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Må efter [18 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning for første gang som et 
stof eller i præparater indeholdende over 
28 masseprocent nitrogen hidrørende fra 
ammoniumnitrat, til brug som fast gødning, 
enkeltgødning eller sammensat gødning, 
medmindre gødningen opfylder de tekniske 
forskrifter for ammoniumnitratgødning 
med højnitrogenindhold i bilag III til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 2003/2003 om gødning

(1) Må efter [12 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning som et stof eller i 
præparater indeholdende over 28 
masseprocent nitrogen hidrørende fra 
ammoniumnitrat, til brug som fast gødning, 
enkeltgødning eller sammensat gødning, 
medmindre gødningen opfylder de tekniske 
forskrifter for ammoniumnitratgødning 
med højnitrogenindhold i bilag III til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 2003/2003 om gødning

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at vente 18 måneder med at forbyde den første omsætning på markedet.
12 måneder er fuldt tilstrækkeligt. Terminologien bør bringes i overensstemmelse med 
terminologien i "pakken om varer".

Ændringsforslag 27
 Carl Schlyter 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 57 – kolonne 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Må efter [18 måneder efter (2) Må efter [15 måneder efter 
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beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet som et stof eller i 
præparater med et nitrogenindhold på 20 
masseprocent eller derover hidrørende fra 
ammoniumnitrat.

beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
udbydes på forbrugervaremarkedet som et 
stof eller i præparater med et 
nitrogenindhold på 20 masseprocent eller 
derover hidrørende fra ammoniumnitrat.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de øvrige ændringsforslag af samme forslagsstiller bør fristen 
mellem markedsføringen og udbydningen til offentligheden ikke være længere end tre 
måneder.

Ændringsforslag 28
 Gyula Hegyi 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 57 – kolonne 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Må efter [18 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet som et stof eller i 
præparater med et nitrogenindhold på 20 
masseprocent eller derover hidrørende fra 
ammoniumnitrat.

(2) Må efter [18 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet som et stof eller i 
præparater med et nitrogenindhold på 28
masseprocent eller derover hidrørende fra 
ammoniumnitrat.

Or. en

Begrundelse

Mange gødningstyper, der fremstilles i Europa, indeholder omkring 27 % ammoniumnitrat.
Muligheden for at udvinde ammoniumnitrat af gødning afhænger af dens kvalitet og ikke kun 
af ammoniumnitratindholdet. I begrundelsen hedder det, at "Gødningsstoffer baseret på 
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ammoniumnitrat, der indeholder mindre end 28 % kvælstof, anses ikke for at udgøre nogen 
risiko under normal håndtering og brug.", og derfor bør grænsen for det tilladte 
kvælstofindhold være 28 %.

Ændringsforslag 29
 Dan Jørgensen 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – nr. 57 – kolonne 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Må efter [18 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet som et stof eller i 
præparater med et nitrogenindhold på 20 
masseprocent eller derover hidrørende fra 
ammoniumnitrat.

(2) Må efter [18 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet som et stof eller i 
præparater med et nitrogenindhold på 16
masseprocent eller derover hidrørende fra 
ammoniumnitrat.

Or. en

Begrundelse

En restriktion på offentlighedens adgang til højkoncentreret gødning er en central 
foranstaltning i bestræbelserne på at undgå terrorangreb. Praktiske erfaringer og 
prøvesprængninger viser, at det er let for potentielle terrorister at fremstille bomber af 
gødning (for eksempel fra et havecenter) ved hjælp af simple bombeopskrifter, som hentes fra 
internettet. Prøvesprængninger for nylig har vist, at en grænse for kvælstofindhold på 20 % 
ikke er fuldt tilstrækkeligt, og det anses for nødvendigt at fastsætte grænsen til højst 16 % 
kvælstof udvundet af ammoniumnitrat.
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