
AM\712154EL.doc PE402.840v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2007/0200(COD)

5.3.2008

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
5 - 29

Σχέδιο έκθεσης
Miroslav Ouzký
(PE400.667v01-00)

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ όσον 
αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών 
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, 2-(2-μεθοξυαιθοξυ)αιθανόλης, 2-
(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλης, διισοκυανικού μεθυλενοδιφαινυλίου, 
κυκλοεξανίου και νιτρικού αμμωνίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))



PE402.840v01-00 2/20 AM\712154EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\712154EL.doc 3/20 PE402.840v01-00

EL

Τροπολογία 5
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η DEGME δεν χρησιμοποιείται πλέον 
ως συστατικό χρωμάτων και αποξεστικών 
χρωμάτων που πωλούνται στους
καταναλωτές. Από την προαναφερθείσα 
εκτίμηση κινδύνου προέκυψε ότι συντρέχει 
κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών 
λόγω έκθεσης διά του δέρματος σε 
χρώματα και αποξεστικά χρωμάτων που 
περιέχουν DEGME. Επομένως, τα 
παρασκευάσματα που περιέχουν DEGME 
και χρησιμοποιούνται στα χρώματα και
στα αποξεστικά χρωμάτων δεν πρέπει να 
κυκλοφορούν στην αγορά για πώληση στο 
ευρύ κοινό. Για λόγους εποπτείας της 
αγοράς πρέπει να εγκριθεί οριακή τιμή 
0,1% για τη DEGME σε παρασκευάσματα.

(4) Η DEGME δεν χρησιμοποιείται πλέον 
ως συστατικό χρωμάτων και αποξεστικών 
χρωμάτων που πωλούνται στους 
καταναλωτές. Από την προαναφερθείσα 
εκτίμηση κινδύνου προέκυψε ότι συντρέχει 
κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών 
λόγω έκθεσης διά του δέρματος σε 
χρώματα και αποξεστικά χρωμάτων που 
περιέχουν DEGME. Επομένως, τα 
παρασκευάσματα που περιέχουν DEGME 
και χρησιμοποιούνται στα χρώματα, στα 
αποξεστικά χρωμάτων, σε προϊόντα 
καθαρισμού, σε γαλακτώματα 
αυτοστίλβωσης και σε στεγανωτικά 
πατωμάτων,  δεν πρέπει να κυκλοφορούν 
στην αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό. 
Για λόγους εποπτείας της αγοράς πρέπει να 
εγκριθεί οριακή τιμή 0,1% για τη DEGME 
σε παρασκευάσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της απόφασης, η DEGME είναι επικίνδυνη για την 
υγεία του ανθρώπου λόγω έκθεσης με το δέρμα. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης κινδύνου 
793/93, και όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η DEGME χρησιμοποιείται σε 
χρώματα, σε αποξεστικά χρωμάτων, σε προϊόντα καθαρισμού, σε γαλακτώματα αυτοστίλβωσης, 
σε στεγανωτικά πατωμάτων, σε υγρά υαλοκαθαριστήρων, και σε προϊόντα καθαρισμού του 
δέρματος (σαπούνι)· επομένως, οι περιορισμοί θα πρέπει να ισχύουν επίσης τα προϊόντα 
καθαρισμού, τα γαλακτώματα αυτοστίλβωσης, και τα στεγανωτικά πατωμάτων.
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Τροπολογία 6
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η DEGBE χρησιμοποιείται ως 
συστατικό χρωμάτων. Από την 
προαναφερθείσα εκτίμηση κινδύνου για τη 
DEGBE προέκυψε ότι συντρέχει κίνδυνος 
για την υγεία των καταναλωτών λόγω 
έκθεσης δια της εισπνοής κατά την 
εφαρμογή χρωμάτων με ψεκασμό. Για την 
πρόληψη του κινδύνου έκθεσης των 
καταναλωτών δια της εισπνοής πρέπει να 
θεσπιστεί ασφαλές όριο συγκέντρωσης 3% 
για τη DEGBE στα χρώματα ψεκασμού.

(5) Η ουσία DEGBE χρησιμοποιείται σε 
χρώματα, βαφές, μελάνια, 
απορρυπαντικά και προϊόντα 
καθαρισμού. Από την προαναφερθείσα 
εκτίμηση κινδύνου για τη DEGBE 
προέκυψε ότι συντρέχει κίνδυνος για την 
υγεία των καταναλωτών λόγω έκθεσης δια 
της εισπνοής κατά την εφαρμογή 
χρωμάτων με ψεκασμό. Για την πρόληψη 
του κινδύνου έκθεσης των καταναλωτών 
δια της εισπνοής πρέπει να θεσπιστεί 
ασφαλές όριο συγκέντρωσης 3% για τη 
DEGBE στα χρώματα ή τα καθαριστικά 
ψεκασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου, η DEGBE είναι επικίνδυνη για την υγεία των 
καταναλωτών λόγω έκθεσης δια της εισπνοής κατά την εφαρμογή χρωμάτων με ψεκασμό. Στην 
αιτιολογική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η ουσία DEGBE χρησιμοποιείται επίσης σε χρώματα, 
βαφές, μελάνια, απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού· συνεπώς, οι περιορισμοί θα πρέπει 
να ισχύουν και για τα καθαριστικά ψεκασμού, κατά τη χρήση των οποίων είναι επίσης πιθανή η 
εισπνοή τους.

Τροπολογία 7
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για τα χρώματα που δεν εφαρμόζονται 
με ψεκασμό, πρέπει να αναφέρεται η 
προειδοποίηση να μην εφαρμόζονται με 
ψεκασμό αν περιέχουν DEGBE σε 

(6) Για τα χρώματα ή τα προϊόντα 
καθαρισμού που δεν εφαρμόζονται με 
ψεκασμό, πρέπει να αναφέρεται η 
προειδοποίηση να μην εφαρμόζονται με 
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ποσοστό που ισούται ή υπερβαίνει το όριο 
συγκέντρωσης του 3%.

ψεκασμό αν περιέχουν DEGBE σε 
ποσοστό που ισούται ή υπερβαίνει το όριο 
συγκέντρωσης του 3%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η DEGBE χρησιμοποιείται επίσης στα προϊόντα 
καθαρισμού· συνεπώς, οι περιορισμοί θα πρέπει να ισχύουν και για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Τροπολογία 8
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Από την εκτίμηση κινδύνου για το MDΙ 
προέκυψε ότι είναι αναγκαίο να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι κατά τις 
εφαρμογές, από τους καταναλωτές, 
παρασκευασμάτων που περιέχουν MDI, 
λόγω ανησυχιών για έκθεση δια της 
εισπνοής και δια του δέρματος. Για να 
προληφθούν και να εξαλειφθούν αυτοί οι 
κίνδυνοι, η κυκλοφορία στην αγορά για 
πώληση στο ευρύ κοινό παρασκευασμάτων 
που περιέχουν MDI πρέπει να επιτρέπεται 
μόνον υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως 
η υποχρεωτική συμπερίληψη γαντιών 
πολυαιθυλενίου και πρόσθετων οδηγιών 
χρήσης στη συσκευασία. Δεδομένου ότι η 
παροχή του εξοπλισμού προστασίας και η 
εκτύπωση των σχετικών οδηγιών χρήσης 
θα απαιτήσουν ειδικές προσπάθειες από 
τους παραγωγούς, πρέπει να προβλεφθεί 
μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος.

(8) Από την εκτίμηση κινδύνου για το MDΙ 
προέκυψε ότι είναι αναγκαίο να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι κατά τις 
εφαρμογές, από τους καταναλωτές, 
παρασκευασμάτων που περιέχουν MDI, 
λόγω ανησυχιών για έκθεση δια της 
εισπνοής και δια του δέρματος. Για να 
προληφθούν και να εξαλειφθούν αυτοί οι 
κίνδυνοι, η κυκλοφορία στην αγορά για 
πώληση στο ευρύ κοινό παρασκευασμάτων 
που περιέχουν MDI πρέπει να επιτρέπεται 
μόνον υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως 
η υποχρεωτική συμπερίληψη κατάλληλων 
γαντιών και πρόσθετων οδηγιών χρήσης 
στη συσκευασία. Δεδομένου ότι η παροχή 
του εξοπλισμού προστασίας και η 
εκτύπωση των σχετικών οδηγιών χρήσης 
θα απαιτήσουν ειδικές προσπάθειες από 
τους παραγωγούς, πρέπει να προβλεφθεί 
μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις οργανώσεις προστασίας της υγείας των εργαζομένων, 
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υπάρχουν διάφοροι τύποι γαντιών που είναι κατάλληλοι για τη χρήση MDI - κανείς όμως δεν 
είναι από πολυαιθυλένιο. Είναι επομένως προτιμότερη η αναφορά σε "κατάλληλα γάντια" αντί 
για τον καθορισμό γαντιών ακατάλληλων για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο κατάλληλος τύπος 
γαντιών μπορεί τότε να καθοριστεί με επιτροπολογία. 

Τροπολογία 9
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου 
έχουν χρησιμοποιηθεί για παράνομη 
παρασκευή εκρηκτικών. Τα είδη 
λιπασμάτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς 
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, 
έως και 20%. Η πρόσβαση σε αυτά τα είδη 
λιπασμάτων πρέπει να επιτρέπεται μόνο 
για επαγγελματική γεωργική χρήση, με 
επιβολή ορίου περιεκτικότητας σε άζωτο 
κάτω του 20% για τα παρασκευάσματα 
νιτρικού αμμωνίου που πωλούνται στο 
ευρύ κοινό.

(16) Τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου 
έχουν χρησιμοποιηθεί για παράνομη 
παρασκευή εκρηκτικών. Η πρόσβαση σε 
αυτά τα είδη λιπασμάτων πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο για επαγγελματική 
γεωργική χρήση, με επιβολή ορίου 
περιεκτικότητας σε άζωτο κάτω του 28%
για τα παρασκευάσματα νιτρικού 
αμμωνίου που πωλούνται στο ευρύ κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά από τα λιπάσματα που παράγονται στην Ευρώπη περιέχουν περί % νιτρικό αμμώνιο σε 
περιεκτικότητα γύρω στο 27%.. Η δυνατότητα εξαγωγής νιτρικού αμμωνίου από λιπάσματα 
εξαρτάται από την ποιότητά του και όχι από την περιεκτικότητα στην οποία περιέχεται. Στην 
αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι "Για τα λιπάσματα με βάση το νιτρικό αμμώνιο που 
περιέχουν άζωτο σε ποσοστό μικρότερο του 28% δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 
υπό κανονικές συνθήκες χειρισμού και χρήσης", επομένως το όριο απαγόρευσης της παρουσίας 
αζώτου θα πρέπει να οριστεί σε 28%..
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Τροπολογία 10
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου 
έχουν χρησιμοποιηθεί για παράνομη 
παρασκευή εκρηκτικών. Τα είδη 
λιπασμάτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς 
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε άζωτο,
έως και 20%. Η πρόσβαση σε αυτά τα είδη 
λιπασμάτων πρέπει να επιτρέπεται μόνο 
για επαγγελματική γεωργική χρήση, με 
επιβολή ορίου περιεκτικότητας σε άζωτο 
κάτω του 20% για τα παρασκευάσματα 
νιτρικού αμμωνίου που πωλούνται στο 
ευρύ κοινό.

(16) Τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου 
έχουν χρησιμοποιηθεί για παράνομη 
παρασκευή εκρηκτικών. Τα είδη 
λιπασμάτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς 
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, 
έως και 16%. Η πρόσβαση σε αυτά τα είδη 
λιπασμάτων πρέπει να επιτρέπεται μόνο 
για επαγγελματική γεωργική χρήση, με 
επιβολή μέγιστου ορίου περιεκτικότητας 
σε άζωτο 16% για τα παρασκευάσματα 
νιτρικού αμμωνίου που πωλούνται στο 
ευρύ κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της πρόσβασης του κοινού σε λιπάσματα υψηλής περιεκτικότητας αποτελεί 
σημαντικότατο μέτρο για την αποτελεσματική πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων. Από την 
πρακτική πείρα και δοκιμαστικές εκρήξεις προέκυψε ότι οι τρομοκράτες μπορούν εύκολα να 
κατασκευάσουν βόμβες με λιπάσματα (π.χ. από κατάστημα ειδών κήπου) με απλές οδηγίες από 
το Διαδίκτυο. Από πρόσφατες δοκιμαστικές εκρήξεις αποδείχτηκε πως το όριο του 20% στην 
περιεκτικότητα σε άζωτο δεν είναι απολύτως ασφαλές και κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός 
μέγιστου ορίου περιεκτικότητας 16% σε άζωτο προερχόμενο από νιτρικό αμμώνιο.  

Τροπολογία 11
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 53 - δεύτερη στήλη 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν κυκλοφορεί στην αγορά μετά την [18 Δεν διατίθεται στην αγορά μετά την [6 
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μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης], για πώληση στο ευρύ κοινό, 
ως συστατικό χρωμάτων και αποξεστικών 
χρωμάτων σε συγκεντρώσεις ίσες ή 
μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα.

μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης], για πώληση στο ευρύ κοινό, 
ως συστατικό χρωμάτων και αποξεστικών 
χρωμάτων σε συγκεντρώσεις ίσες ή 
μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ουσία δεν διατίθεται πλέον από τους ευρωπαίους παραγωγούς 
αποξεστικών χρωμάτων για καταναλωτική χρήση, η απαγόρευση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το 
συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να προληφθούν οι εισαγωγές. Η ορολογία θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με εκείνη που προτείνεται στη δέσμη για τα εμπορεύματα. 

Τροπολογία 12
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 53 - δεύτερη στήλη 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν κυκλοφορεί στην αγορά μετά την [18 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης], για πώληση στο ευρύ κοινό, 
ως συστατικό χρωμάτων και αποξεστικών 
χρωμάτων σε συγκεντρώσεις ίσες ή 
μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα.

Δεν κυκλοφορεί στην αγορά μετά την [18 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης], για πώληση στο ευρύ κοινό, 
ως συστατικό χρωμάτων, αποξεστικών 
χρωμάτων, προϊόντων καθαρισμού, 
γαλακτωμάτων αυτοστίλβωσης και 
στεγανωτικών πατωμάτων, σε 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 
0,1% κατά μάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της απόφασης, η DEGME είναι επικίνδυνη για την 
υγεία του ανθρώπου λόγω έκθεσης με το δέρμα. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης κινδύνου 
793/93, και όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η DEGME χρησιμοποιείται σε 
χρώματα, σε αποξεστικά χρωμάτων, σε προϊόντα καθαρισμού, σε γαλακτώματα αυτοστίλβωσης, 
σε στεγανωτικά πατωμάτων, σε υγρά υαλοκαθαριστήρων, και σε προϊόντα καθαρισμού του 
δέρματος (σαπούνι)· επομένως, οι περιορισμοί θα πρέπει να ισχύουν επίσης τα προϊόντα 



AM\712154EL.doc 9/20 PE402.840v01-00

EL

καθαρισμού, τα γαλακτώματα αυτοστίλβωσης, και τα στεγανωτικά πατωμάτων.

Τροπολογία 13
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 54 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά για πρώτη 
φορά μετά [18 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης], για πώληση στο 
ευρύ κοινό, ως συστατικό χρωμάτων 
ψεκασμού σε συγκεντρώσεις ίσες ή 
μεγαλύτερες του 3% κατά μάζα.

(1) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά μετά [12 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης], για πώληση στο ευρύ κοινό, 
ως συστατικό χρωμάτων ψεκασμού σε 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 3% 
κατά μάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει σοβαρός λόγος δεκαοκτάμηνης αναμονής για την απαγόρευση της πρώτης
κυκλοφορίας στην αγορά. 12 μήνες επαρκούν πλήρως. Η ορολογία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί 
με εκείνη που προτείνεται στη δέσμη για τα εμπορεύματα.

Τροπολογία 14
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 54 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά για πρώτη 
φορά μετά [18 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης], για πώληση στο 
ευρύ κοινό, ως συστατικό χρωμάτων 
ψεκασμού σε συγκεντρώσεις ίσες ή 
μεγαλύτερες του 3% κατά μάζα.

(1) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά για πρώτη 
φορά μετά [18 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης], για πώληση στο 
ευρύ κοινό, ως συστατικό χρωμάτων η 
καθαριστικών ψεκασμού σε συγκεντρώσεις 
3% ή μεγαλύτερες κατά μάζα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου, η DEGBE είναι επικίνδυνη για την υγεία των 
καταναλωτών λόγω έκθεσης δια της εισπνοής κατά την εφαρμογή χρωμάτων με ψεκασμό. Στην 
αιτιολογική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η ουσία DEGBE χρησιμοποιείται επίσης σε  
απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού· συνεπώς, οι περιορισμοί θα πρέπει να ισχύουν και 
για τα συγκεκριμένα προϊόντα σε ψεκάσιμη μορφή.

Τροπολογία 15
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 54 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα χρώματα που δεν πληρούν το όριο 
συγκέντρωσης του σημείου (1) δεν 
κυκλοφορούν στην αγορά για πώληση στο 
ευρύ κοινό μετά την [24 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της απόφασης].

(2) Τα χρώματα που δεν πληρούν το όριο 
συγκέντρωσης του σημείου (1) δεν 
διατίθενται στο ευρύ κοινό μετά την [15 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση "κυκλοφορούν στην αγορά για πώληση" προκαλεί συχνά σύγχυση. Σύμφωνα με 
την αιτιολογική σκέψη 7 της πρότασης της Επιτροπής και την ορολογία που χρησιμοποιείται στη 
δέσμη για τα εμπορεύματα, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η δεύτερη ημερομηνία προσδιορίζει την 
ημέρα μετά την οποία θα απαγορεύεται η πώληση του προϊόντος. Δεν υπάρχει λόγος να 
επιτρέπεται η συνέχιση της πώλησης για άλλα δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, τούτο θα πρέπει να γίνει το αργότερο 
μέσα σε 15 μήνες.
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Τροπολογία 16
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 54 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα χρώματα που δεν πληρούν το όριο 
συγκέντρωσης του σημείου (1) δεν 
κυκλοφορούν στην αγορά για πώληση στο 
ευρύ κοινό μετά την [24 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της απόφασης].

(2) Τα χρώματα ή τα προϊόντα 
καθαρισμού που δεν πληρούν το όριο 
συγκέντρωσης του σημείου (1) δεν 
κυκλοφορούν στην αγορά για πώληση στο 
ευρύ κοινό μετά την [24 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της απόφασης].

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου, η DEGBE είναι επικίνδυνη για την υγεία των 
καταναλωτών λόγω έκθεσης δια της εισπνοής κατά την εφαρμογή χρωμάτων με ψεκασμό. Στην 
αιτιολογική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η ουσία DEGBE χρησιμοποιείται επίσης σε  
απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού· συνεπώς, οι περιορισμοί θα πρέπει να ισχύουν και 
για τα συγκεκριμένα προϊόντα σε ψεκάσιμη μορφή.

Τροπολογία 17
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 54 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Με την επιφύλαξη της κοινοτικής 
νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση, τη 
συσκευασία και την επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, τα χρώματα, πλην των 
χρωμάτων ψεκασμού, που περιέχουν 
DEGBE σε ποσοστό άνω του 3% κατά 
μάζα και κυκλοφορούν στην αγορά για 
πώληση στο ευρύ κοινό, από την [24 μήνες

(3) Με την επιφύλαξη της κοινοτικής 
νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση, τη 
συσκευασία και την επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, τα χρώματα, πλην των 
χρωμάτων ψεκασμού, που περιέχουν 
DEGBE σε ποσοστό άνω του 3% κατά 
μάζα και διατίθενται για πώληση στο ευρύ 
κοινό, από την [15 μήνες μετά την έναρξη 
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μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης], 
φέρουν την εξής ευανάγνωστη και 
ανεξίτηλη ένδειξη:
«Να μην εφαρμόζεται με ψεκασμό».

ισχύος της απόφασης], φέρουν την εξής 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη ένδειξη:
«Να μην εφαρμόζεται με ψεκασμό».

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος αναμονής για την επισήμανση για άλλα δύο έτη από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, τούτο θα πρέπει να γίνει το 
αργότερο μέσα σε 15 μήνες. Η ορολογία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με εκείνη που προτείνεται 
στη δέσμη για τα εμπορεύματα.

Τροπολογία 18
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 54 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Με την επιφύλαξη της κοινοτικής 
νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση, τη 
συσκευασία και την επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, τα χρώματα, πλην των 
χρωμάτων ψεκασμού, που περιέχουν 
DEGBE σε ποσοστό άνω του 3% κατά 
μάζα και κυκλοφορούν στην αγορά για 
πώληση στο ευρύ κοινό, από την [24 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης], 
φέρουν την εξής ευανάγνωστη και 
ανεξίτηλη ένδειξη:
«Να μην εφαρμόζεται με ψεκασμό».

(3) Με την επιφύλαξη της κοινοτικής 
νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση, τη 
συσκευασία και την επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, τα χρώματα, πλην των 
χρωμάτων ψεκασμού, των 
απορρυπαντικών και των προϊόντων 
καθαρισμού πλην εκείνων που 
εφαρμόζονται με ψεκασμό, που περιέχουν 
DEGBE σε ποσοστό άνω του 3% κατά 
μάζα και κυκλοφορούν στην αγορά για 
πώληση στο ευρύ κοινό, από την [24 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης], 
φέρουν την εξής ευανάγνωστη και 
ανεξίτηλη ένδειξη:
«Να μην εφαρμόζεται με ψεκασμό».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου, η DEGBE είναι επικίνδυνη για την υγεία των 
καταναλωτών λόγω έκθεσης δια της εισπνοής κατά την εφαρμογή χρωμάτων με ψεκασμό. Στην 
αιτιολογική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η ουσία DEGBE χρησιμοποιείται επίσης σε  
απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού· συνεπώς, οι περιορισμοί θα πρέπει να ισχύουν και 
για τα συγκεκριμένα προϊόντα σε ψεκάσιμη μορφή.

Τροπολογία 19
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 55 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά μετά την 
[24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης], ως συστατικό 
παρασκευασμάτων σε συγκεντρώσεις ίσες 
ή μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα για 
πώληση στο ευρύ κοινό, εκτός αν η 
συσκευασία:

(4) Δεν διατίθεται μετά την [12 μήνες
μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης], ως 
συστατικό παρασκευασμάτων σε 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 
0,1% κατά μάζα για πώληση στο ευρύ 
κοινό, εκτός αν η συσκευασία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος αναμονής για την απαίτηση συσκευασίας για άλλα δύο έτη από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, τούτο θα πρέπει να 
γίνει το αργότερο μέσα σε 12 μήνες. Η ορολογία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με εκείνη που 
προτείνεται στη δέσμη για τα εμπορεύματα.

Τροπολογία 20
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 55 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 4 - σημείο (α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) περιέχει γάντια πολυαιθυλενίου. (α) περιέχει κατάλληλα γάντια.

Για λόγους εναρμόνισης, το είδος των 
κατάλληλων γαντιών καθορίζεται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2α 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις οργανώσεις προστασίας της υγείας των εργαζομένων, 
υπάρχουν διάφοροι τύποι γαντιών που είναι κατάλληλοι για τη χρήση MDI - κανείς όμως δεν 
είναι από πολυαιθυλένιο. Είναι επομένως προτιμότερη η αναφορά σε "κατάλληλα γάντια" αντί 
για τον καθορισμό γαντιών ακατάλληλων για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο κατάλληλος τύπος 
γαντιών μπορεί τότε να καθοριστεί με επιτροπολογία. 

Τροπολογία 21
Miroslav Ouzký

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 55 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
διαθέτουν στην αγορά για πρώτη φορά 
παρασκευάσματα που περιέχουν MDI 
συγκεντρώνουν, εντός 3 ετών από την 
ημερομηνία εφαρμογής των περιορισμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
δεδομένα για τα ενδεχόμενα περιστατικά 
αναπνευστικής αλλεργίας κατά τη χρήση 
παρασκευασμάτων που περιέχουν MDI 
και κοινοποιούν τα δεδομένα αυτά στην 
Επιτροπή. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται 
σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο μελέτης 
εγκεκριμένο από την Επιτροπή στο οποίο 
πρέπει να συμμετέχουν εξειδικευμένα 
κέντρα.

Διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κινδύνου για τα MDI που διενεργήθηκε το 2005 με βάση 
τον υφιστάμενο κανονισμό αριθ. 793/93 για τις ουσίες, νεότερα στοιχεία σχετικά με την έκθεση 
που υπέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος της Δανίας, κέντρα δηλητηριάσεων 
στη Γερμανία, το ΗΒ και το Βέλγιο, καθώς και ο κλάδος της βιομηχανίας, αναφέρουν ότι, στην 
πραγματικότητα, δεν υφίσταται κίνδυνος για τους καταναλωτές. Πριν ανατεθούν μελέτες ευρέος 
φάσματος, θα πρέπει να εξεταστεί, σε συνεργασία με κατάλληλη επιστημονική συμβουλευτική 
επιτροπή, κατά πόσον είναι αναγκαία η συλλογή περαιτέρω στοιχείων. Δεδομένου ότι οι 
διατάξεις της παρούσας απόφασης θα ενσωματωθούν στον κανονισμό REACH, τα άρθρα του 
συτγκεκριμένου κανονισμού θα καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη για περαιτέρω μελέτες και 
περιορισμούς, και επομένως η παράγραφος 6 πρέπει να απαλειφθεί.

Τροπολογία 22
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 55 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
διαθέτουν στην αγορά για πρώτη φορά
παρασκευάσματα που περιέχουν MDI 
συγκεντρώνουν, εντός 3 ετών από την 
ημερομηνία εφαρμογής των περιορισμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
δεδομένα για τα ενδεχόμενα περιστατικά 
αναπνευστικής αλλεργίας κατά τη χρήση 
παρασκευασμάτων που περιέχουν MDI και 
κοινοποιούν τα δεδομένα αυτά στην 
Επιτροπή. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται 
σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο μελέτης 
εγκεκριμένο από την Επιτροπή στο οποίο 
πρέπει να συμμετέχουν εξειδικευμένα 
κέντρα.

(6) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
διαθέτουν στην αγορά για πρώτη φορά 
παρασκευάσματα που περιέχουν MDI 
συγκεντρώνουν, εντός 3 ετών από την 
ημερομηνία εφαρμογής των περιορισμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
δεδομένα για τα ενδεχόμενα περιστατικά 
αναπνευστικής αλλεργίας κατά τη χρήση 
παρασκευασμάτων που περιέχουν MDI και 
κοινοποιούν τα δεδομένα αυτά στην 
Επιτροπή, προκειμένου να αξιολογηθεί 
κατά πόσο πρέπει να εφαρμοστούν τα 
άρθρα 69(1) και (3) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα 
δεδομένα συγκεντρώνονται σύμφωνα με 
ένα πρωτόκολλο μελέτης εγκεκριμένο από 
την Επιτροπή στο οποίο πρέπει να 
συμμετέχουν εξειδικευμένα κέντρα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στοιχεία σχετικά με κρούσματα αλλεργίας του αναπνευστικού θα πρέπει να παρέχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν MDI στην αγορά και όχι μόνο εκείνα που τα 
διαθέτουν για πρώτη φορά.  Η συμπληρωματική συλλογή στοιχείων γίνεται για την αξιολόγηση 
της ανάγκης επιβολής περαιτέρω περιορισμών.

Τροπολογία 23
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 56 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Δεν κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην 
αγορά μετά την [18 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης], για πώληση στο 
ευρύ κοινό, ως συστατικό κόλλας με βάση 
το νεοπρένιο σε συγκεντρώσεις ίσες ή 
μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα σε 
συσκευασίες μεγαλύτερες των 650 g.

(8) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά μετά την 
[12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης], για πώληση στο ευρύ κοινό, 
ως συστατικό κόλλας με βάση το 
νεοπρένιο σε συγκεντρώσεις ίσες ή 
μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα σε 
συσκευασίες μεγαλύτερες των 350 g.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει σοβαρός λόγος δεκαοκτάμηνης αναμονής για την απαγόρευση της πρώτης
κυκλοφορίας στην αγορά. 12 μήνες επαρκούν πλήρως. Η ορολογία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί 
με εκείνη που προτείνεται στη δέσμη για τα εμπορεύματα.

Τροπολογία 24
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 56 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι κόλλες με βάση το νεοπρένιο που 
περιέχουν κυκλοεξάνιο και δεν 
συμμορφώνονται με το σημείο (1) δεν 
κυκλοφορούν στην αγορά για πώληση στο 
ευρύ κοινό μετά την [24 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της απόφασης].

(9) Οι κόλλες με βάση το νεοπρένιο που 
περιέχουν κυκλοεξάνιο και δεν 
συμμορφώνονται με το σημείο (1) δεν 
διατίθενται για πώληση στο ευρύ κοινό 
μετά την [15 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης].

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να επιτρέπεται η συνέχιση της πώλησης για άλλα δύο έτη από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, τούτο θα πρέπει να 
γίνει το αργότερο μέσα σε 15 μήνες. Η ορολογία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με εκείνη που 
προτείνεται στη δέσμη για τα εμπορεύματα.

Τροπολογία 25
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 56 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της λοιπής κοινοτικής 
νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση, τη 
συσκευασία και την επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, οι κόλλες με βάση το 
νεοπρένιο που περιέχουν κυκλοεξάνιο σε 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 
0,1% κατά μάζα και κυκλοφορούν στην 
αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό, από 
την [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης], φέρουν την εξής ευανάγνωστη 
και ανεξίτηλη ένδειξη:

Με την επιφύλαξη της λοιπής κοινοτικής 
νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση, τη 
συσκευασία και την επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, οι κόλλες με βάση το 
νεοπρένιο που περιέχουν κυκλοεξάνιο σε 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 
0,1% κατά μάζα και διατίθενται για 
πώληση στο ευρύ κοινό, από την [15 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης], 
φέρουν την εξής ευανάγνωστη και 
ανεξίτηλη ένδειξη:

- «Να μη χρησιμοποιείται υπό συνθήκες 
ανεπαρκούς εξαερισμού.

- «Να μη χρησιμοποιείται υπό συνθήκες 
ανεπαρκούς εξαερισμού.

- Να μη χρησιμοποιείται για τοποθέτηση 
ταπήτων».

- Να μη χρησιμοποιείται για τοποθέτηση 
ταπήτων».
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος αναμονής για την επισήμανση για άλλα δύο έτη από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, τούτο θα πρέπει να γίνει το 
αργότερο μέσα σε 15 μήνες. Η ορολογία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με εκείνη που προτείνεται 
στη δέσμη για τα εμπορεύματα.

Τροπολογία 26
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 57 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά για πρώτη 
φορά μετά την [18 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης] ως ουσία ή σε 
παρασκευάσματα που περιέχουν άζωτο σε 
ποσοστό άνω του 28% κατά μάζα σε σχέση 
με το νιτρικό αμμώνιο, για χρήση ως 
στερεό λίπασμα, απλό ή σύνθετο, εκτός αν 
το λίπασμα πληροί τις τεχνικές διατάξεις 
για τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου με 
υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο που
ορίζονται στο παράρτημα III του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 2003/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα**.

(1) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά μετά την 
[12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης] ως ουσία ή σε 
παρασκευάσματα που περιέχουν άζωτο σε 
ποσοστό άνω του 28% κατά μάζα σε σχέση 
με το νιτρικό αμμώνιο, για χρήση ως 
στερεό λίπασμα, απλό ή σύνθετο, εκτός αν 
το λίπασμα πληροί τις τεχνικές διατάξεις 
για τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου με 
υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο που 
ορίζονται στο παράρτημα III του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 2003/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα**.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει σοβαρός λόγος δεκαοκτάμηνης αναμονής για την απαγόρευση της πρώτης
κυκλοφορίας στην αγορά. 12 μήνες επαρκούν πλήρως. Η ορολογία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί 
με εκείνη που προτείνεται στη δέσμη για τα εμπορεύματα.
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Τροπολογία 27
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 57 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά για 
πώληση στο ευρύ κοινό μετά την [18 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης] ως ουσία ή σε 
παρασκευάσματα που περιέχουν άζωτο σε 
ποσοστό άνω του 20% κατά μάζα σε σχέση 
με το νιτρικό αμμώνιο.

(2) Δεν διατίθεται για πώληση στο ευρύ 
κοινό μετά την [15 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης] ως ουσία ή σε 
παρασκευάσματα που περιέχουν άζωτο σε 
ποσοστό άνω του 20% κατά μάζα σε σχέση 
με το νιτρικό αμμώνιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις άλλες τροπολογίες του ίδιου συντάκτη, το χρονικό διάστημα από την 
κυκλοφορία στην αγορά και τη διάθεση στο ευρύ κοινό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες. 

Τροπολογία 28
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 57 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά για 
πώληση στο ευρύ κοινό μετά την [18 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης] ως 
ουσία ή σε παρασκευάσματα που 
περιέχουν άζωτο σε ποσοστό άνω του 20% 
κατά μάζα σε σχέση με το νιτρικό 
αμμώνιο.

(2) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά για 
πώληση στο ευρύ κοινό μετά την [18 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης] ως 
ουσία ή σε παρασκευάσματα που 
περιέχουν άζωτο σε ποσοστό άνω του 28%
κατά μάζα σε σχέση με το νιτρικό 
αμμώνιο.

Or. en



PE402.840v01-00 20/20 AM\712154EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Πολλά από τα λιπάσματα που παράγονται στην Ευρώπη περιέχουν περί % νιτρικό αμμώνιο σε 
περιεκτικότητα γύρω στο 27%.. Η δυνατότητα εξαγωγής νιτρικού αμμωνίου από λιπάσματα 
εξαρτάται από την ποιότητά του και όχι από την περιεκτικότητα στην οποία περιέχεται. Στην 
αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι "Για τα λιπάσματα με βάση το νιτρικό αμμώνιο που 
περιέχουν άζωτο σε ποσοστό μικρότερο του 28% δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 
υπό κανονικές συνθήκες χειρισμού και χρήσης", επομένως το όριο απαγόρευσης της παρουσίας 
αζώτου θα πρέπει να οριστεί σε 28%..

Τροπολογία 29
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα Ι - στοιχείο 57 - δεύτερη στήλη - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά για 
πώληση στο ευρύ κοινό μετά την [18 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης] ως 
ουσία ή σε παρασκευάσματα που 
περιέχουν άζωτο σε ποσοστό άνω του 20% 
κατά μάζα σε σχέση με το νιτρικό 
αμμώνιο.

(2) Δεν κυκλοφορεί στην αγορά για 
πώληση στο ευρύ κοινό μετά την [18 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης] ως 
ουσία ή σε παρασκευάσματα που 
περιέχουν άζωτο σε ποσοστό άνω του 16%
κατά μάζα σε σχέση με το νιτρικό 
αμμώνιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της πρόσβασης του κοινού σε λιπάσματα υψηλής περιεκτικότητας αποτελεί 
σημαντικότατο μέτρο για την αποτελεσματική πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων. Από την 
πρακτική πείρα και δοκιμαστικές εκρήξεις προέκυψε ότι οι τρομοκράτες μπορούν εύκολα να 
κατασκευάσουν βόμβες με λιπάσματα (π.χ. από κατάστημα ειδών κήπου) με απλές οδηγίες από 
το Διαδίκτυο. Από πρόσφατες δοκιμαστικές εκρήξεις αποδείχτηκε πως το όριο του 20% στην 
περιεκτικότητα σε άζωτο δεν είναι απολύτως ασφαλές και κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός 
μέγιστου ορίου περιεκτικότητας 16% σε άζωτο προερχόμενο από νιτρικό αμμώνιο.
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