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Muudatusettepanek 5
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) DEGMEt ei kasutata enam 
tavatarbijatele müüdavate värvide ja 
värvieemaldajate koostisosana. Eespool 
nimetatud ohtlikkuse hindamine näitas, et 
oht tarbijate tervisele võib tekkida naha 
kokkupuutel DEGMEt sisaldavate värvide 
ja värvieemaldajatega. Seetõttu ei tohiks 
üldsusele turustada värvides ja
värvieemaldajates kasutatavaid DEGMEt 
sisaldavaid valmistisi. Turujärelevalve 
eesmärgil tuleks vastu võtta valmististe 
DEGME sisalduse piirmäär 0,1 %.

(4) DEGMEt ei kasutata enam 
tavatarbijatele müüdavate värvide ja 
värvieemaldajate koostisosana. Eespool 
nimetatud ohtlikkuse hindamine näitas, et 
oht tarbijate tervisele võib tekkida naha 
kokkupuutel DEGMEt sisaldavate värvide 
ja värvieemaldajatega. Seetõttu ei tohiks 
üldsusele turustada värvides,
värvieemaldajates, puhastusvahendites, 
isepoleeruvates emulsioonides ja 
põrandahermeetikutes kasutatavaid 
DEGMEt sisaldavaid valmistisi. 
Turujärelevalve eesmärgil tuleks vastu 
võtta valmististe DEGME sisalduse 
piirmäär 0,1 %.

Or. en

Selgitus

Nagu seletuskirjas käesoleva ettepaneku kohta võtta vastu otsus väidetakse, kujutab DEGME 
nahaga kokkupuute kaudu ohtu inimeste tervisele. Vastavalt riski hindamise aruandele 793/93 
ja seletuskirjale kasutatakse DEGMEt värvides, värvieemaldajates, puhastusvahendites, 
isepoleeruvates emulsioonides, põrandahermeetikutes, autoesiklaasi puhastusvedelikes, 
nahapuhastusvahendites (seep); seepärast tuleks piiranguid kohaldada ka puhastusvahendite, 
isepoleeruvate emulsioonide ja põrandahermeetikute suhtes.

Muudatusettepanek 6
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) DEGBEt kasutatakse värvide 
koostisosana. Eespool nimetatud DEGBE 

(5) DEGBEt kasutatakse värvide,
värvainete, tintide, detergentide ja 



PE402.840v01-00 4/19 AM\712154ET.doc
Freelance-tõlge

ET

ohtlikkuse hindamine näitas, et tarbijate 
tervist ohustab kõnealuse aine 
sissehingamine pihustiga värvimisel. Et 
vältida sissehingamisohtu, tuleks seetõttu 
kehtestada DEGBE ohutuks 
piirkontsentratsiooniks pihustivärvides 3 
%.

puhastusvahendite koostisosana. Eespool 
nimetatud DEGBE ohtlikkuse hindamine 
näitas, et tarbijate tervist ohustab kõnealuse 
aine sissehingamine pihustiga värvimisel. 
Et vältida sissehingamisohtu, tuleks 
seetõttu kehtestada DEGBE ohutuks 
piirkontsentratsiooniks pihustivärvides või 
pihustatavates puhastusvahendites 3 %.

Or. en

Selgitus

Vastavalt riski hindamisele ohustab DEGBE sissehingamine pihustiga värvimisel tarbijate 
tervist. Seletuskirjas väidetakse, et DEGBEt kasutatakse ka värvainete, tintide, detergentide ja 
puhastusvahendite koostisosana; seepärast tuleks piiranguid kohaldada puhastustoodete 
pihustivormide puhul, kuna tõenäoline on ka aine sissehingamise võimalus. 

Muudatusettepanek 7
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Muude värvide kui pihustivärvide 
puhul tuleks nõuda hoiatavat märkust 
nende värvide pihustites kasutamise kohta, 
juhul kui need värvid sisaldavad DEGBEt 
3 % või rohkem.

(6) Muude värvide kui pihustivärvide või 
pihustatavate puhastusvahendite puhul 
tuleks nõuda hoiatavat märkust nende 
värvide ja puhastusvahendite pihustites 
kasutamise kohta, juhul kui need värvid ja 
puhastusvahendid sisaldavad DEGBEt 3 
% või rohkem.

Or. en

Selgitus

Seletuskirja kohaselt kasutatakse DEGBEt ka puhastusvahendite koostisosana; seepärast 
tuleks kohaldada piiranguid ka kõnealuste toodete suhtes.
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Muudatusettepanek 8
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) MDI ohtlikkuse hindamine näitas, et 
MDId sisaldavate valmististe ohtu 
tavatarbijatele on vaja piirata 
sissehingamisest ja nahaga kokkupuutest 
tulenevate probleemide tõttu. Selle ohu 
ärahoidmiseks ja kõrvaldamiseks tuleks 
MDId sisaldavate valmististe turustamist 
üldsusele lubada ainult teatud tingimustel, 
nagu kohustuslik polüetüleenkinnaste ja 
lisajuhiste lisamine pakendisse. Kuna 
kaitsevahendite pakkumine ja asjakohaste 
juhiste trükkimine nõuab tootjatelt 
konkreetset lisatööd, tuleks ette näha 
pikem üleminekuaeg.

(8) MDI ohtlikkuse hindamine näitas, et 
MDId sisaldavate valmististe ohtu 
tavatarbijatele on vaja piirata 
sissehingamisest ja nahaga kokkupuutest 
tulenevate probleemide tõttu. Selle ohu 
ärahoidmiseks ja kõrvaldamiseks tuleks 
MDId sisaldavate valmististe turustamist 
üldsusele lubada ainult teatud tingimustel, 
nagu kohustuslik sobivate kinnaste ja 
lisajuhiste lisamine pakendisse. Kuna 
kaitsevahendite pakkumine ja asjakohaste 
juhiste trükkimine nõuab tootjatelt 
konkreetset lisatööd, tuleks ette näha 
pikem üleminekuaeg.

Or. en

Selgitus

Töötajate tervise valdkonna institutsioonidest saadud teabe kohaselt on olemas eri tüüpi 
kindaid, mis sobivad MDI kasutamisel, kuid ükski neist ei ole valmistatud polüetüleenist. 
Seepärast on eelistatav konkreetsete kinnaste nimetamise asemel osutada „sobivatele 
kinnastele”. Sobivate kinnaste tegelikku tüüpi on võimalik määratleda komiteemenetluse 
raames.

Muudatusettepanek 9
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Ammooniumnitraatväetisi on 
kuritarvitatud, kasutades neid 
ebaseaduslikuks lõhkeainete 
valmistamiseks. Sellist liiki väetised, mida 
saab nimetatud eesmärgil kasutada, 
võivad olla ka vaid nii väikese 

(16) Ammooniumnitraatväetisi on 
kuritarvitatud, kasutades neid 
ebaseaduslikuks lõhkeainete 
valmistamiseks. Seetõttu tuleks piirata 
juurdepääs sellist liiki väetistele ainult 
professionaalse põllumajandusliku 
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lämmastikusisaldusega nagu 20 %. 
Seetõttu tuleks piirata juurdepääs sellist 
liiki väetistele ainult professionaalse 
põllumajandusliku kasutusega, kehtestades 
üldsusele müüdavate 
ammooniumnitraatvalmististe 
lämmastikusisalduse piirmääraks vähem 
kui 20 %.

kasutusega, kehtestades üldsusele 
müüdavate ammooniumnitraatvalmististe 
lämmastikusisalduse piirmääraks vähem 
kui 28 %.

Or. en

Selgitus

Paljud Euroopas toodetavad väetised sisaldavad umbes 27 % ammooniumnitraati. 
Ammooniumnitraadi väetisest ekstraheerimise võimalus sõltub väetise kvaliteedist ja mitte 
ainult ammooniumnitraadi määrast. Seletuskirjas väidetakse, et „Alla 28 % lämmastikku 
sisaldavaid ammooniumnitraadipõhiseid väetisi ei peeta tavalistes käitlemis- ja 
kasutustingimustes plahvatusohtlikuks.”; seepärast peaks lämmastikusisalduse keelatud 
piirmäär olema 28 %.

Muudatusettepanek 10
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Ammooniumnitraatväetisi on 
kuritarvitatud, kasutades neid 
ebaseaduslikuks lõhkeainete 
valmistamiseks. Sellist liiki väetised, mida 
saab nimetatud eesmärgil kasutada, võivad 
olla ka vaid nii väikese 
lämmastikusisaldusega nagu 20 %. 
Seetõttu tuleks piirata juurdepääs sellist 
liiki väetistele ainult professionaalse 
põllumajandusliku kasutusega, kehtestades 
üldsusele müüdavate 
ammooniumnitraatvalmististe 
lämmastikusisalduse piirmääraks vähem 
kui 20 %.

(16) Ammooniumnitraatväetisi on 
kuritarvitatud, kasutades neid 
ebaseaduslikuks lõhkeainete 
valmistamiseks. Sellist liiki väetised, mida 
saab nimetatud eesmärgil kasutada, võivad 
olla ka vaid nii väikese 
lämmastikusisaldusega nagu 16 %. 
Seetõttu tuleks piirata juurdepääs sellist 
liiki väetistele ainult professionaalse 
põllumajandusliku kasutusega, kehtestades 
üldsusele müüdavate 
ammooniumnitraatvalmististe 
lämmastikusisalduse piirmääraks 
maksimaalselt 16 %.

Or. en
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Selgitus

Piirang avalikkuse juurdepääsule kõrge kontsentratsioonitasemega väetistele on olulisim 
meede jõupingutuste tegemisel terroriaktide elluviimise tõhusaks ärahoidmiseks. Praktilised 
kogemused ja katselõhkamised näitavad, et potentsiaalsetel terroristidel on kerge teha (nt 
aianduskeskusest pärit) väetistega pomme, kasutades Internetist saadud lihtsaid pommi 
valmistamise retsepte. Hiljutised katselõhkamised tõestavad, et väävlisisalduse 20 % künnis ei 
ole piisavalt turvaline ja vajalikuks peetakse ammooniumnitraadist saadud lämmastiku 
maksimaalselt 16 % künnise kehtestamist. 

Muudatusettepanek 11
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 53 teine veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ei tohi üldsusele turustada pärast [18 kuud
pärast otsuse jõustumist] värvide ja 
värvieemaldajate koostisosana 
kontsentratsiooniga 0,1 % massist või 
rohkem.

Ei tohi üldsusele turul kättesaadavaks teha
pärast [6 kuud pärast otsuse jõustumist] 
värvide ja värvieemaldajate koostisosana 
kontsentratsiooniga 0,1 % massist või 
rohkem.

Or. en

Selgitus

Kuna kõnealust ainet praegu Euroopa värvieemaldite tootjad tavakasutuseks enam ei müü, 
peaks keeld impordi takistamiseks jõustuma niipea kui võimalik. Terminoloogia tuleks viia 
kooskõlla kaupade paketis kavandatava terminoloogiaga. 

Muudatusettepanek 12
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 53 teine veerg
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ei tohi üldsusele turustada pärast [18 kuud 
pärast otsuse jõustumist] värvide ja
värvieemaldajate koostisosana 
kontsentratsiooniga 0,1 % massist või 
rohkem.

Ei tohi üldsusele turustada pärast [18 kuud 
pärast otsuse jõustumist] värvide,
värvieemaldajate, puhastusvahendite, 
isepoleeruvate emulsioonide ja 
põrandahermeetikute koostisosana 
kontsentratsiooniga 0,1 % massist või 
rohkem.

Or. en

Selgitus

Nagu seletuskirjas käesoleva ettepaneku kohta võtta vastu otsus väidetakse, kujutab DEGME 
nahaga kokkupuute kaudu ohtu inimeste tervisele. Vastavalt riski hindamise aruandele 793/93 
ja seletuskirjale kasutatakse DEGMEt värvides, värvieemaldajates, puhastusvahendites, 
isepoleeruvates emulsioonides, põrandahermeetikutes, autoesiklaasi puhastusvedelikes, 
nahapuhastusvahendites (seep); seepärast tuleks piiranguid kohaldada ka puhastusvahendite, 
isepoleeruvate emulsioonide ja põrandahermeetikute suhtes.

Muudatusettepanek 13
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 54 teise veeru punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ei tohi esimest korda üldsusele 
turustada pärast [18 kuud pärast otsuse 
jõustumist] pihustatavate värvide 
koostisosana kontsentratsiooniga 3 % 
massist või rohkem.

(1) Ei tohi üldsusele turustada pärast 
[12 kuud pärast otsuse jõustumist] 
pihustatavate värvide koostisosana 
kontsentratsiooniga 3 % massist või 
rohkem.

Or. en

Selgitus

Puudub mõjuv põhjus selleks, et oodata 18 kuud, et keelata esmakordset turustamist. 12 kuud 
on täiesti piisav. Terminoloogia tuleks viia kooskõlla kaupade paketis kavandatava 
terminoloogiaga.
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Muudatusettepanek 14
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 54 teise veeru punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ei tohi esimest korda üldsusele 
turustada pärast [18 kuud pärast otsuse 
jõustumist] pihustatavate värvide
koostisosana kontsentratsiooniga 3 % 
massist või rohkem.

(1) Ei tohi esimest korda üldsusele 
turustada pärast [18 kuud pärast otsuse 
jõustumist] pihustatavate värvide ja 
pihustatavate puhastusvahendite 
koostisosana kontsentratsiooniga 3 % 
massist või rohkem.

Or. en

Selgitus

Vastavalt riski hindamisele ohustab DEGBE sissehingamine pihustiga värvimisel tarbijate 
tervist. Seletuskirjas väidetakse, et DEGBEt kasutatakse ka detergentide ja puhastusvahendite 
koostisosana; seepärast tuleks kohaldada piiranguid kõnealuste toodete pihustatava vormi 
suhtes.

Muudatusettepanek 15
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 54 teise veeru punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Punktis 1 nimetatud 
piirkontsentratsioonile mittevastavaid 
värve ei tohi üldsusele turustada pärast 
[24 kuud pärast otsuse jõustumist].

(2) Punktis 1 nimetatud 
piirkontsentratsioonile mittevastavaid 
värve ei tohi üldsusele kättesaadavaks teha
pärast [15 kuud pärast otsuse jõustumist].

Or. en
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Selgitus

Terminoloogia „turustada” on sageli tekitanud segadust. Kooskõlas komisjoni ettepaneku 
põhjendusega 7 ja kaupade paketis kasutatud terminoloogiaga peaks olema selge, et see teine 
kuupäev määrab kindlaks kuupäeva, pärast mida on toote tegelik müük keelatud. Puudub 
mõjuv põhjus jätkuva müügi lubamiseks veel kaheks aastaks pärast käesoleva otsuse 
jõustumist. Et kaitsta inimeste tervist, tuleks seda teha hiljemalt 15 kuu jooksul.

Muudatusettepanek 16
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 54 teise veeru punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Punktis 1 nimetatud 
piirkontsentratsioonile mittevastavaid 
värve ei tohi üldsusele turustada pärast 
[24 kuud pärast otsuse jõustumist].

(2) Punktis 1 nimetatud 
piirkontsentratsioonile mittevastavaid 
värve ja puhastusvahendeid ei tohi 
üldsusele turustada pärast [24 kuud pärast 
otsuse jõustumist].

Or. en

Selgitus

Vastavalt riski hindamisele ohustab DEGBE sissehingamine pihustiga värvimisel tarbijate 
tervist. Seletuskirjas väidetakse, et DEGBEt kasutatakse ka detergentide ja puhastusvahendite 
koostisosana; seepärast tuleks kohaldada piiranguid kõnealuste toodete pihustatava vormi 
suhtes.

Muudatusettepanek 17
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 54 teise veeru punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ilma et see piiraks teiste ohtlike ainete 
ja valmististe klassifitseerimist, 

(3) Ilma et see piiraks teiste ohtlike ainete 
ja valmististe klassifitseerimist, 
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pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, peab 
üldsusele turustatavatele värvidele (v.a 
pihustatavad värvid), mis sisaldavad 
DEGBEt üle 3 % massist, kandma 
[24 kuud pärast otsuse jõustumist] 
järgmise loetava ja kustutamatu märke:
„Ärge kasutage värvipihustites”.

pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, peab 
üldsusele kättesaadavaks tehtavatele 
värvidele (v.a pihustatavad värvid), mis 
sisaldavad DEGBEt üle 3 % massist, 
kandma [15 kuud pärast otsuse jõustumist] 
järgmise loetava ja kustutamatu märke:
„Ärge kasutage värvipihustites”.

Or. en

Selgitus

Puudub mõjuv põhjus märgistamisega ootamiseks veel kaks aastat pärast käesoleva otsuse 
jõustumist. Et kaitsta inimeste tervist, tuleks seda teha hiljemalt 15 kuu jooksul. 
Terminoloogia tuleks viia kooskõlla kaupade paketis kavandatava terminoloogiaga.

Muudatusettepanek 18
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 54 teise veeru punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ilma et see piiraks teiste ohtlike ainete 
ja valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, peab 
üldsusele turustatavatele värvidele (v.a 
pihustatavad värvid), mis sisaldavad 
DEGBEt üle 3 % massist, kandma 
[24 kuud pärast otsuse jõustumist] järgmise 
loetava ja kustutamatu märke:
„Ärge kasutage värvipihustites”.

(3) Ilma et see piiraks teiste ohtlike ainete 
ja valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, peab 
üldsusele turustatavatele värvidele,
detergentidele ja puhastusvahenditele (v.a 
pihustusained), mis sisaldavad DEGBEt 
üle 3 % massist, kandma [24 kuud pärast 
otsuse jõustumist] järgmise loetava ja 
kustutamatu märke:
„Ärge kasutage pihustites”.

Or. en

Selgitus

Vastavalt riski hindamisele ohustab DEGBE sissehingamine pihustiga värvimisel tarbijate 
tervist. Seletuskirjas väidetakse, et DEGBEt kasutatakse ka detergentide ja puhastusvahendite 
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koostisosana; seepärast tuleks kohaldada piiranguid kõnealuste toodete pihustatava vormi 
suhtes.

Muudatusettepanek 19
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 55 teise veeru punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Ei tohi üldsusele turustada pärast 
[24 kuud pärast otsuse jõustumist] 
valmististe koostisosana 
kontsentratsiooniga 0,1 % massist või 
rohkem, välja arvatud juhul, kui pakend:

(4) Ei tohi üldsusele kättesaadavaks teha
pärast [12 kuud pärast otsuse jõustumist] 
valmististe koostisosana 
kontsentratsiooniga 0,1 % massist või 
rohkem, välja arvatud juhul, kui pakend:

Or. en

Selgitus

Puudub mõjuv põhjus pakendinõuetega ootamiseks veel kaks aastat pärast käesoleva otsuse 
jõustumist. Et kaitsta inimeste tervist, tuleks seda teha hiljemalt 12 kuu jooksul. 
Terminoloogia tuleks viia kooskõlla kaupade paketis kavandatava terminoloogiaga.

Muudatusettepanek 20
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 55 teise veeru punkti 4 alapunkt a

(Tõlkija märkus: vale punkti number KOM-teksti eestikeelses versioonis.)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sisaldab polüetüleenkindaid. (a) sisaldab sobivaid kindaid.

Ühtlustamise eesmärgil võetakse sobivate 
kinnaste määratlus vastu käesoleva 
direktiivi artiklis 2 a osutatud korras.
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Or. en

Selgitus

Töötajate tervise valdkonna institutsioonidest saadud teabe kohaselt on olemas eri tüüpi 
kindaid, mis sobivad MDI kasutamisel, kuid ükski neist ei ole valmistatud polüetüleenist. 
Seepärast on eelistatav konkreetsete kinnaste nimetamise asemel osutada „sobivatele 
kinnastele”. Sobivate kinnaste tegelikku tüüpi on võimalik määratleda komiteemenetluse 
raames.

Muudatusettepanek 21
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 55 teise veeru punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Füüsilised või juriidilised isikud, kes 
turustavad esimest korda MDId 
sisaldavaid valmistisi, peavad kolme aasta 
jooksul pärast punktis 1 ette nähtud 
piirangute rakendamist koguma andmeid 
võimalike juhtude kohta, kus inimestel 
tekib MDId sisaldavate valmististe 
kasutamisel respiratoorne allergia, ning 
edastama need andmed komisjonile. 
Andmeid tuleb koguda vastavalt 
uuringuprotokollile, mis hõlmab 
spetsialiseerunud keskusi ning mille 
kooskõlastab komisjon.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pärast olemasolevate ainete määrusega nr 793/93 ettenähtud MDI ohtlikkuse hindamise 
läbiviimist 2005. aastal viitavad Taani keskkonnakaitseameti, Saksamaa, Ühendkuningriigi ja 
Belgia mürgikeskuste ning tööstusharu uued andmed ainega kokkupuute kohta sellele, et 
tegelikus elus oht tarbijatele puudub. Enne laiaulatuslike uute uuringute tellimist tuleks 
kaaluda, võttes arvesse asjaomase teaduskomitee nõuandeid, kas seda on tõesti vaja. Kui 
käesoleva otsuse sätted lisatakse REACHi määrusesse, hõlmavad kõnealuse määruse 
asjaomased artiklid mis tahes võimalikku vajadust edasiste uuringute ja piirangute järele 
ning seepärast tuleks punkt 6 välja jätta.
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Muudatusettepanek 22
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 55 teise veeru punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Füüsilised või juriidilised isikud, kes 
turustavad esimest korda MDId sisaldavaid 
valmistisi, peavad kolme aasta jooksul 
pärast punktis 1 ette nähtud piirangute 
rakendamist koguma andmeid võimalike 
juhtude kohta, kus inimestel tekib MDId 
sisaldavate valmististe kasutamisel 
respiratoorne allergia, ning edastama need 
andmed komisjonile. Andmeid tuleb 
koguda vastavalt uuringuprotokollile, mis 
hõlmab spetsialiseerunud keskusi ning 
mille kooskõlastab komisjon.

(6) Füüsilised või juriidilised isikud, kes 
turustavad MDId sisaldavaid valmistisi, 
peavad kolme aasta jooksul pärast punktis 
1 ette nähtud piirangute rakendamist 
koguma andmeid võimalike juhtude kohta, 
kus inimestel tekib MDId sisaldavate 
valmististe kasutamisel respiratoorne 
allergia, ning edastama need andmed 
komisjonile, et hinnata, kas kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1807/2006 artikli 69 lõikeid 1 ja 
3. Andmeid tuleb koguda vastavalt 
uuringuprotokollile, mis hõlmab 
spetsialiseerunud keskusi ning mille 
kooskõlastab komisjon.

Or. en

Selgitus

Kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes MDI-d turustavad, mitte üksnes need, kes seda 
esimest korda turustavad, peaksid esitama andmed respiratoorse allergia kohta. Täiendav 
andmete kogumine toimub seoses täiendavate piirangute vajaduse hindamisega.

Muudatusettepanek 23
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 56 teise veeru punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ei tohi esimest korda üldsusele (8) Ei tohi üldsusele turustada pärast 
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turustada pärast [18 kuud pärast otsuse 
jõustumist] neopreenipõhiste liimide 
koostisosana kontsentratsiooniga 0,1 % 
massist või rohkem ega raskemates 
pakendites kui 650 g.

[12 kuud pärast otsuse jõustumist] 
neopreenipõhiste liimide koostisosana 
kontsentratsiooniga 0,1 % massist või 
rohkem ega raskemates pakendites kui 350 
g.

Or. en

Selgitus

Puudub mõjuv põhjus selleks, et oodata 18 kuud, et keelata esmakordset turustamist. 12 kuud 
on täiesti piisav. Terminoloogia tuleks viia kooskõlla kaupade paketis kavandatava 
terminoloogiaga.

Muudatusettepanek 24
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 56 teise veeru punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Neopreenipõhiseid tsükloheksaani 
sisaldavaid ja punktile 1 mittevastavaid 
liime ei tohi turustada pärast [24 kuud
pärast otsuse jõustumist], et müüa neid 
üldsusele.

(9) Neopreenipõhiseid tsükloheksaani 
sisaldavaid ja punktile 1 mittevastavaid 
liime ei tohi teha kättesaadavaks pärast 
[15 kuud pärast otsuse jõustumist], et 
müüa neid üldsusele.

Or. en

Selgitus

Puudub mõjuv põhjus jätkuva müügi lubamiseks veel kaheks aastaks pärast käesoleva otsuse 
jõustumist. Et kaitsta inimeste tervist, tuleks seda teha hiljemalt 15 kuu jooksul. 
Terminoloogia tuleks viia kooskõlla kaupade paketis kavandatava terminoloogiaga.
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Muudatusettepanek 25
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 56 teise veeru punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ilma et see piiraks teiste ohtlike ainete 
ja valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, peavad 
neopreenipõhised liimid, mille 
tsükloheksaanisisaldus on 0,1 % massist 
või rohkem ning mis turustatakse
üldsusele pärast [24 kuud pärast otsuse 
jõustumist], kandma järgmist loetavat ja 
kustutamatut märget:

(10) Ilma et see piiraks teiste ohtlike ainete 
ja valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, peavad 
neopreenipõhised liimid, mille 
tsükloheksaanisisaldus on 0,1 % massist 
või rohkem ning mis tehakse üldsusele 
kättesaadavaks pärast [15 kuud pärast 
otsuse jõustumist], kandma järgmist 
loetavat ja kustutamatut märget:

– „Ärge kasutage halva ventilatsiooniga 
ruumides.

– „Ärge kasutage halva ventilatsiooniga 
ruumides.

– Ärge kasutage vaipade kinnitamiseks.” – Ärge kasutage vaipade kinnitamiseks.”

Or. en

Selgitus

Puudub mõjuv põhjus märgistamisega ootamiseks veel kaks aastat pärast käesoleva otsuse 
jõustumist. Et kaitsta inimeste tervist, tuleks seda teha hiljemalt 15 kuu jooksul. 
Terminoloogia tuleks viia kooskõlla kaupade paketis kavandatava terminoloogiaga.

Muudatusettepanek 26
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 57 teise veeru punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ei tohi esimest korda turustada pärast 
[18 kuud pärast otsuse jõustumist] ainena 
või valmististes, mis sisaldavad 
lämmastikku rohkem kui 28 % 
ammooniumnitraadi massist, ning mida 

(1) Ei tohi turustada pärast [12 kuud pärast 
otsuse jõustumist] ainena või valmististes, 
mis sisaldavad lämmastikku rohkem kui 28 
% ammooniumnitraadi massist, ning mida 
kasutatakse tahke liht- või 
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kasutatakse tahke liht- või 
kompleksväetisena, välja arvatud juhul, kui 
väetis vastab väetisi käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
2003/2003** III lisas suure 
lämmastikusisaldusega 
ammooniumnitraatväetistele kehtestatud 
tehnilistele tingimustele.

kompleksväetisena, välja arvatud juhul, kui 
väetis vastab väetisi käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
2003/2003** III lisas suure 
lämmastikusisaldusega 
ammooniumnitraatväetistele kehtestatud 
tehnilistele tingimustele.

Or. en

Selgitus

Puudub mõjuv põhjus selleks, et oodata 18 kuud, et keelata esmakordset turustamist. 12 kuud 
on täiesti piisav. Terminoloogia tuleks viia kooskõlla kaupade paketis kavandatava 
terminoloogiaga.

Muudatusettepanek 27
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 57 teise veeru punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ei tohi üldsusele turustada pärast 
[18 kuud pärast otsuse jõustumist] ainena 
või valmististes, mis sisaldavad 
lämmastikku rohkem kui 20 % 
ammooniumnitraadi massist.

(2) Ei tohi üldsusele kättesaadavaks teha
pärast [15 kuud pärast otsuse jõustumist] 
ainena või valmististes, mis sisaldavad 
lämmastikku rohkem kui 20 % 
ammooniumnitraadi massist.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas sama muudatusettepaneku esitaja teiste muudatusettepanekutega ei tohiks aeg 
turustamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise vahel olla pikem kui kolm kuud. 
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Muudatusettepanek 28
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 57 teise veeru punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ei tohi üldsusele turustada pärast 
[18 kuud pärast otsuse jõustumist] ainena 
või valmististes, mis sisaldavad 
lämmastikku rohkem kui 20 %
ammooniumnitraadi massist.

(2) Ei tohi üldsusele turustada pärast 
[18 kuud pärast otsuse jõustumist] ainena 
või valmististes, mis sisaldavad 
lämmastikku rohkem kui 28 %
ammooniumnitraadi massist.

Or. en

Selgitus

Paljud Euroopas toodetavad väetised sisaldavad umbes 27 % ammooniumnitraati. 
Ammooniumnitraadi väetisest ekstraheerimise võimalus sõltub väetise kvaliteedist ja mitte 
ainult ammooniumnitraadi määrast. Seletuskirjas väidetakse, et „Alla 28 % lämmastikku 
sisaldavaid ammooniumnitraadipõhiseid väetisi ei peeta tavalistes käitlemis- ja 
kasutustingimustes plahvatusohtlikuks.”; seepärast peaks lämmastikusisalduse keelatud 
piirmäär olema 28 %.

Muudatusettepanek 29
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa punkti 57 teise veeru punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ei tohi üldsusele turustada pärast 
[18 kuud pärast otsuse jõustumist] ainena 
või valmististes, mis sisaldavad 
lämmastikku rohkem kui 20 %
ammooniumnitraadi massist.

(2) Ei tohi üldsusele turustada pärast 
[18 kuud pärast otsuse jõustumist] ainena 
või valmististes, mis sisaldavad 
lämmastikku rohkem kui 16 %
ammooniumnitraadi massist.

Or. en
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Selgitus

Piirang avalikkuse juurdepääsule kõrge kontsentratsioonitasemega väetistele on olulisim 
meede jõupingutuste tegemisel terroriaktide elluviimise tõhusaks ärahoidmiseks. Praktilised 
kogemused ja katselõhkamised näitavad, et potentsiaalsetel terroristidel on kerge teha (nt 
aianduskeskusest pärit) väetistega pomme, kasutades Internetist saadud lihtsaid pommi 
valmistamise retsepte. Hiljutised katselõhkamised tõestavad, et väävlisisalduse 20 % künnis ei 
ole piisavalt turvaline ja et peetakse vajalikuks ammooniumnitraadist saadud lämmastiku 
maksimaalselt 16 % künnise kehtestamist.
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