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Tarkistus 5
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) DEGME:ä ei enää käytetä kuluttajille 
suunnattujen maalien ja 
maalinpoistoaineiden ainesosana. Edellä 
mainitusta riskinarvioinnista kävi ilmi, että 
ihoaltistus DEGME:ä sisältäville maaleille 
ja maalinpoistoaineille aiheuttaa riskin 
kuluttajien terveydelle. DEGME:ä 
sisältäviä valmisteita, joita käytetään 
maaleissa ja maalinpoistoaineissa, ei tämän 
vuoksi tulisi saattaa markkinoille suuren 
yleisön saataville. Markkinoiden valvontaa 
varten olisi syytä asettaa valmisteiden 
DEGME-pitoisuuden raja-arvoksi 0,1 
prosenttia.

(4) DEGME:ä ei enää käytetä kuluttajille 
suunnattujen maalien ja 
maalinpoistoaineiden ainesosana. Edellä 
mainitusta riskinarvioinnista kävi ilmi, että 
ihoaltistus DEGME:ä sisältäville maaleille 
ja maalinpoistoaineille aiheuttaa riskin 
kuluttajien terveydelle. DEGME:ä 
sisältäviä valmisteita, joita käytetään 
maaleissa, maalinpoistoaineissa, 
puhdistusaineissa, itsestään kiillottavissa 
emulsioissa ja lattian tiivistysaineissa, ei 
tämän vuoksi tulisi saattaa markkinoille 
suuren yleisön saataville. Markkinoiden 
valvontaa varten olisi syytä asettaa 
valmisteiden DEGME-pitoisuuden raja-
arvoksi 0,1 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Kuten tämän päätösehdotuksen perusteluissa todetaan, DEGME aiheuttaa riskin ihmisten 
terveydelle ihoaltistuksen kautta. Asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisen 
riskinarviointikertomuksen ja perustelujen mukaan DEGME:ä käytetään maaleissa, 
maalinpoistoaineissa, puhdistusaineissa, itsestään kiillottavissa emulsioissa, lattian 
tiivistysaineissa, tuulilasinpesunesteissä ja ihonpuhdistusaineissa (saippua). Siksi rajoituksia 
olisi sovellettava myös puhdistusaineisiin, itsestään kiillottaviin emulsioihin ja lattian 
tiivistysaineisiin.
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Tarkistus 6
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) DEGBE:ä käytetään maalien 
ainesosana. Edellä mainitusta 
riskinarvioinnista kävi DEGBE:n osalta 
ilmi, että inhalaatioaltistus aiheuttaa riskin 
kuluttajien terveydelle ruiskumaalauksen 
yhteydessä. Kuluttajille aiheutuvan 
inhalaatioaltistuksen riskiä olisi
ennaltaehkäistävä siten, että otetaan 
käyttöön johdettu, turvallinen 
ruiskumaalien sisältämän DEGBE-
pitoisuuden 3 prosentin raja-arvo.

(5) DEGBE:ä käytetään maalien, 
väriaineiden, painovärien, liuottimien ja 
puhdistusaineiden ainesosana. Edellä 
mainitusta riskinarvioinnista kävi 
DEGBE:n osalta ilmi, että 
inhalaatioaltistus aiheuttaa riskin 
kuluttajien terveydelle ruiskumaalauksen 
yhteydessä. Kuluttajille aiheutuvan 
inhalaatioaltistuksen riskiä olisi 
ennaltaehkäistävä siten, että otetaan 
käyttöön johdettu, turvallinen 
ruiskumaalien tai suihkutettavien 
puhdistusaineiden sisältämän DEGBE-
pitoisuuden 3 prosentin raja-arvo.

Or. en

Perustelu

Riskinarvioinnin mukaan DEGBE on riski kuluttajien terveydelle, kun sitä hengitetään 
ruiskumaaleja käytettäessä. Perusteluissa todetaan, että DEGBE:ä käytetään myös 
väriaineiden, painovärien, liuottimien ja puhdistusaineiden ainesosana. Siksi rajoituksia olisi 
sovellettava suihkutettaviin puhdistusaineisiin, koska niitä käytettäessä sisäänhengitys on 
myös todennäköistä.

Tarkistus 7
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Muiden kuin ruiskumaalaukseen 
tarkoitettujen maalien osalta pakkauksiin 
olisi lisättävä varoitus näiden maalien 
käyttökiellosta ruiskumaalauksessa silloin 
kun niiden DEGBE-pitoisuus on vähintään 

(6) Muiden kuin ruiskumaalaukseen 
tarkoitettujen maalien tai suihkutettavien 
puhdistusaineiden osalta pakkauksiin olisi 
lisättävä varoitus näiden maalien tai 
puhdistusaineiden käyttökiellosta 
ruiskumaalauksessa silloin kun niiden 
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3 prosenttia. DEGBE-pitoisuus on vähintään 3 
prosenttia.

Or. en

Perustelu

Perustelujen mukaan DEGBE on myös puhdistusaineiden ainesosa. Siksi rajoituksia olisi 
sovellettava myös näihin tuotteisiin.

Tarkistus 8
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) MDI:tä koskeva riskinarviointi on 
osoittanut, että inhalaatio- ja ihoaltistuksen 
vuoksi on tarpeen rajoittaa riskejä, jotka 
liittyvät MDI:tä sisältävien valmisteiden 
kuluttajille suunnattuihin sovelluksiin. 
Näiden riskien ennaltaehkäisemiseksi ja 
poistamiseksi olisi MDI:tä sisältävien 
valmisteiden saattaminen markkinoille 
suuren yleisön saataville sallittava vain 
tietyissä olosuhteissa, kuten silloin kun 
pakkaukseen on velvoitteen mukaisesti 
liitetty polyeteenihanskat ja lisäohjeita. 
Koska henkilönsuojainten hankkiminen ja 
tarpeellisten ohjeiden painaminen 
edellyttävät tuottajilta erityisponnisteluita, 
olisi tarpeen myöntää pidempi 
siirtymäaika.

(8) MDI:tä koskeva riskinarviointi on 
osoittanut, että inhalaatio- ja ihoaltistuksen 
vuoksi on tarpeen rajoittaa riskejä, jotka 
liittyvät MDI:tä sisältävien valmisteiden 
kuluttajille suunnattuihin sovelluksiin. 
Näiden riskien ennaltaehkäisemiseksi ja 
poistamiseksi olisi MDI:tä sisältävien 
valmisteiden saattaminen markkinoille 
suuren yleisön saataville sallittava vain 
tietyissä olosuhteissa, kuten silloin kun 
pakkaukseen on velvoitteen mukaisesti 
liitetty asianmukaiset hanskat ja 
lisäohjeita. Koska henkilönsuojainten 
hankkiminen ja tarpeellisten ohjeiden 
painaminen edellyttävät tuottajilta 
erityisponnisteluita, olisi tarpeen myöntää 
pidempi siirtymäaika.

Or. en

Perustelu

Työntekijöiden terveyttä käsittelevien laitosten antamien tietojen mukaan on olemassa 
erityyppisiä asianmukaisia hanskoja MDI:n käyttöä varten, mutta mitään niistä ei tehdä 
polyeteenistä. Siksi on parempi viitata ”asianmukaisiin hanskoihin” kuin nimetä hanskat, 
jotka eivät ole tarkoitukseen sopivia. Asianmukaisten hanskojen varsinainen tyyppi voidaan 
määritellä myöhemmin komitologiamenettelyssä.
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Tarkistus 9
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ammoniumnitraattilannoitteita on 
käytetty väärin räjähdysaineiden laittomaan 
valmistukseen. Tähän tarkoitukseen 
käytettävien lannoitetyyppien 
typpipitoisuus voi olla jopa vain 20 
prosenttia. Tämäntyyppisten lannoitteiden 
saanti olisi rajoitettava maatalousalan 
ammattikäyttöön siten, että suurelle 
yleisölle myytävien 
ammoniumnitraattivalmisteiden 
typpipitoisuus olisi rajoitettava alle 20 
prosenttiin.

(16) Ammoniumnitraattilannoitteita on 
käytetty väärin räjähdysaineiden laittomaan 
valmistukseen. Tämäntyyppisten 
lannoitteiden saanti olisi rajoitettava 
maatalousalan ammattikäyttöön siten, että 
suurelle yleisölle myytävien 
ammoniumnitraattivalmisteiden 
typpipitoisuus olisi rajoitettava alle 28 
prosenttiin.

Or. en

Perustelu

Monissa Euroopassa tuotetuissa lannoitteissa on noin 27 prosenttia ammoniumnitraattia. 
Mahdollisuus ammoniumnitraatin uuttamiseen lannoitteesta riippuu sen laadusta eikä 
pelkästään ammoniumnitraatin määrästä. Perusteluissa todetaan, että 
”ammoniumnitraattipohjaisia lannoitteita, joiden typpipitoisuus on alle 28 prosenttia, ei 
pidetä räjähdysalttiina silloin kun niitä käsitellään ja käytetään normaaleissa olosuhteissa.” 
Siksi typpipitoisuudelle ehdotetun rajan pitäisi olla 28 prosenttia.

Tarkistus 10
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ammoniumnitraattilannoitteita on 
käytetty väärin räjähdysaineiden laittomaan 
valmistukseen. Tähän tarkoitukseen 
käytettävien lannoitetyyppien 
typpipitoisuus voi olla jopa vain 20 

(16) Ammoniumnitraattilannoitteita on 
käytetty väärin räjähdysaineiden laittomaan 
valmistukseen. Tähän tarkoitukseen 
käytettävien lannoitetyyppien 
typpipitoisuus voi olla jopa vain 
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prosenttia. Tämäntyyppisten lannoitteiden 
saanti olisi rajoitettava maatalousalan 
ammattikäyttöön siten, että suurelle 
yleisölle myytävien 
ammoniumnitraattivalmisteiden 
typpipitoisuus olisi rajoitettava alle 20 
prosenttiin.

16 prosenttia. Tämäntyyppisten 
lannoitteiden saanti olisi rajoitettava 
maatalousalan ammattikäyttöön siten, että 
suurelle yleisölle myytävien 
ammoniumnitraattivalmisteiden 
typpipitoisuus olisi rajoitettava enintään 
16 prosenttiin.

Or. en

Perustelu

Erittäin typpipitoisten lannoitteiden yleisen saatavuuden rajoittaminen on erittäin tärkeä 
toimenpide pyrittäessä tehokkaasti estämään terroristihyökkäyksien toteuttamista.  Käytännön 
kokemukset ja koeräjäytykset osoittavat, että mahdollisten terroristien on helppo tehdä 
pommeja lannoitteista (joita he saavat esimerkiksi puutarhakaupoista) käyttämällä 
Internetistä saatuja yksinkertaisia pomminteko-ohjeita. Äskettäiset koeräjäytykset todistavat, 
että typpipitoisuuden 20 prosentin raja ei ole riittävän turvallinen, ja siksi 
ammoniumnitraatista saadun typen kynnysrajaksi olisi asetettava enintään 16 prosenttia.

Tarkistus 11
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 53 kohta – 2 sarake

Komission teksti Tarkistus

Ei saa saattaa markkinoille [18 kuukautta
päätöksen voimaantulon jälkeen] jälkeen 
suuren yleisön saataville maalien ja 
maalinpoistoaineiden ainesosana silloin, 
kun sen pitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai 
enemmän.

Ei saa päästää markkinoille [6 kuukautta
päätöksen voimaantulon jälkeen] jälkeen 
suuren yleisön saataville maalien ja 
maalinpoistoaineiden ainesosana silloin, 
kun sen pitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai 
enemmän.

Or. en

Perustelu

Koska Euroopan maalinpoistoaineiden valmistajat eivät tällä hetkellä enää myy tätä ainetta 
kuluttajien käyttöön, kiellon pitäisi tulla voimaan mahdollisimman nopeasti tuonnin 
estämiseksi. Terminologian olisi vastattava tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevassa 
toimenpidepaketissa ehdotettua terminologiaa. 
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Tarkistus 12
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 53 kohta – 2 sarake

Komission teksti Tarkistus

Ei saa saattaa markkinoille [18 kuukautta 
päätöksen voimaantulon jälkeen] jälkeen 
suuren yleisön saataville maalien ja 
maalinpoistoaineiden ainesosana silloin, 
kun sen pitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai 
enemmän.

Ei saa saattaa markkinoille [18 kuukautta 
päätöksen voimaantulon jälkeen] jälkeen 
suuren yleisön saataville maalien, 
maalinpoistoaineiden, puhdistusaineiden, 
itsestään kiillottavien emulsioiden ja 
lattian tiivistysaineiden ainesosana silloin, 
kun sen pitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai 
enemmän.

Or. en

Perustelu

Kuten tämän päätösehdotuksen perusteluissa todetaan, DEGME aiheuttaa riskin ihmisten 
terveydelle ihoaltistuksen kautta. Asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisen 
riskinarviointikertomuksen ja perustelujen mukaan DEGME:ä käytetään maaleissa, 
maalinpoistoaineissa, puhdistusaineissa, itsestään kiillottavissa emulsioissa, lattian 
tiivistysaineissa, tuulilasinpesunesteissä ja ihonpuhdistusaineissa (saippua). Siksi rajoituksia 
olisi sovellettava myös puhdistusaineisiin, itsestään kiillottaviin emulsioihin ja lattian 
tiivistysaineisiin.

Tarkistus 13
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 54 kohta – 2 sarake – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Ei saa saattaa markkinoille 
ensimmäistä kertaa [18 kuukautta
päätöksen voimaantulon jälkeen] jälkeen 
suuren yleisön saataville ruiskumaalien 

(1) Ei saa saattaa markkinoille 
[12 kuukautta päätöksen voimaantulon 
jälkeen] jälkeen suuren yleisön saataville 
ruiskumaalien ainesosana silloin, kun sen 
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ainesosana silloin, kun sen pitoisuus on 3 
painoprosenttia tai enemmän.

pitoisuus on 3 painoprosenttia tai 
enemmän.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään hyvää syytä sille, että ensimmäisen markkinoille saattamisen kieltämistä 
odotetaan 18 kuukautta. 12 kuukautta on täysin riittävä aika. Terminologian olisi vastattava 
tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevassa toimenpidepaketissa ehdotettua terminologiaa.

Tarkistus 14
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 54 kohta – 2 sarake – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Ei saa saattaa markkinoille ensimmäistä 
kertaa [18 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen suuren 
yleisön saataville ruiskumaalien ainesosana 
silloin, kun sen pitoisuus on 3 
painoprosenttia tai enemmän.

(1) Ei saa saattaa markkinoille ensimmäistä 
kertaa [18 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen suuren 
yleisön saataville ruiskumaalien tai 
suihkutettavien puhdistusaineiden
ainesosana silloin, kun sen pitoisuus on 3 
painoprosenttia tai enemmän.

Or. en

Perustelu

Riskinarvioinnin mukaan DEGBE on riski kuluttajien terveydelle, kun sitä hengitetään 
käytettäessä ruiskumaaleja. Perusteluissa todetaan, että DEGBE:ä käytetään myös 
liuottimien ja puhdistusaineiden ainesosana. Siksi rajoituksia olisi sovellettava näiden 
tuotteiden suihkutettaviin muotoihin.

Tarkistus 15
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 54 kohta – 2 sarake – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(2) Maaleja, jotka eivät täytä 1 kohdassa 
määriteltyjä, pitoisuutta koskevia raja-
arvoja, ei saa saattaa markkinoille suuren 
yleisön saataville [24 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen.

(2) Maaleja, jotka eivät täytä 1 kohdassa 
määriteltyjä, pitoisuutta koskevia raja-
arvoja, ei saa saattaa suuren yleisön 
saataville [15 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen.

Or. en

Perustelu

Käsite ”markkinoille saattaminen” on usein aiheuttanut hämmennystä. Komission ehdotuksen 
johdanto-osan 7 kappaleen ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevassa 
toimenpidepaketissa käytetyn terminologian mukaisesti pitäisi olla selvää, että toisella 
päivämäärällä määrätään se päivämäärä, jonka jälkeen tuotteen varsinainen myynti 
kielletään. Ei ole mitään hyvää syytä sallia myynnin jatkuminen vielä kaksi vuotta tämän 
päätöksen voimaantulon jälkeen. Ihmisten terveyden suojelemiseksi se olisi kiellettävä 
viimeistään 15 kuukauden kuluttua.

Tarkistus 16
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 54 kohta – 2 sarake – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Maaleja, jotka eivät täytä 1 kohdassa 
määriteltyjä, pitoisuutta koskevia raja-
arvoja, ei saa saattaa markkinoille suuren 
yleisön saataville [24 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen.

(2) Maaleja tai puhdistusaineita, jotka 
eivät täytä 1 kohdassa määriteltyjä, 
pitoisuutta koskevia raja-arvoja, ei saa 
saattaa markkinoille suuren yleisön 
saataville [24 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen.

Or. en

Perustelu

Riskinarvioinnin mukaan DEGBE on riski kuluttajien terveydelle, kun sitä hengitetään 
käytettäessä ruiskumaaleja. Perusteluissa todetaan, että DEGBE:ä käytetään myös 
liuottimien ja puhdistusaineiden ainesosana. Siksi rajoituksia olisi sovellettava näiden 
tuotteiden suihkutettaviin muotoihin.
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Tarkistus 17
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 54 kohta – 2 sarake – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevan yhteisön muun 
lainsäädännön soveltamista, maaleissa, 
jotka ovat muita kuin ruiskumaaleja, joiden 
DEGBE-pitoisuus ylittää 3 painoprosenttia 
ja jotka on saatettu markkinoille suuren 
yleisön saataville on [24 kuukautta
päätöksen voimaantulon jälkeen] mennessä 
oltava seuraava maininta pysyvällä ja 
selvästi luettavissa olevalla tavalla 
merkittynä: ”Ei saa käyttää 
ruiskumaalauslaitteissa”.

(3) Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevan yhteisön muun 
lainsäädännön soveltamista, maaleissa, 
jotka ovat muita kuin ruiskumaaleja, joiden 
DEGBE-pitoisuus ylittää 3 painoprosenttia 
ja jotka on saatettu suuren yleisön 
saataville on [15 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] mennessä oltava 
seuraava maininta pysyvällä ja selvästi 
luettavissa olevalla tavalla merkittynä: ”Ei 
saa käyttää ruiskumaalauslaitteissa”

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään hyvää syytä odottaa merkitsemisen osalta vielä kaksi vuotta sen jälkeen, kun 
päätös on tullut voimaan. Ihmisten terveyden suojelemiseksi se olisi tehtävä viimeistään 
15 kuukauden kuluttua. Terminologian olisi vastattava tavaroiden vapaata liikkuvuutta 
koskevassa toimenpidepaketissa ehdotettua terminologiaa.

Tarkistus 18
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 54 kohta – 2 sarake – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja 

(3) Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja 
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merkintöjä koskevan yhteisön muun 
lainsäädännön soveltamista, maaleissa, 
jotka ovat muita kuin ruiskumaaleja, 
joiden DEGBE-pitoisuus ylittää 3 
painoprosenttia ja jotka on saatettu 
markkinoille suuren yleisön saataville on 
[24 kuukautta päätöksen voimaantulon 
jälkeen] mennessä oltava seuraava 
maininta pysyvällä ja selvästi luettavissa 
olevalla tavalla merkittynä: ”Ei saa käyttää 
ruiskumaalauslaitteissa”.

merkintöjä koskevan yhteisön muun 
lainsäädännön soveltamista, maaleissa, 
liuottimissa ja puhdistusaineissa, jotka 
ovat muita kuin suihkeita, joiden DEGBE-
pitoisuus ylittää 3 painoprosenttia ja jotka 
on saatettu markkinoille suuren yleisön 
saataville on [24 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] mennessä oltava 
seuraava maininta pysyvällä ja selvästi 
luettavissa olevalla tavalla merkittynä: ”Ei 
saa käyttää suihkeissa”.

Or. en

Perustelu

Riskinarvioinnin mukaan DEGBE on riski kuluttajien terveydelle, kun sitä hengitetään 
käytettäessä ruiskumaaleja. Perusteluissa todetaan, että DEGBE:ä käytetään myös 
liuottimien ja puhdistusaineiden ainesosana. Siksi rajoituksia olisi sovellettava näiden 
tuotteiden suihkutettaviin muotoihin.

Tarkistus 19
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 55 kohta – 2 sarake – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Ei saa saattaa markkinoille suuren 
yleisön saataville [24 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen valmisteiden 
ainesosana silloin, kun sen pitoisuus on 0,1
painoprosenttia tai enemmän, jollei 
pakkauksessa

(4) Ei saa saattaa suuren yleisön saataville 
[12 kuukautta päätöksen voimaantulon 
jälkeen] jälkeen valmisteiden ainesosana 
silloin, kun sen pitoisuus on 0,1 
painoprosenttia tai enemmän, jollei 
pakkauksessa

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään hyvää syytä odottaa pakkaamista koskevien vaatimusten osalta vielä kaksi 
vuotta sen jälkeen, kun päätös on tullut voimaan. Ihmisten terveyden suojelemiseksi se olisi 
tehtävä viimeistään 12 kuukauden kuluttua. Terminologian olisi vastattava tavaroiden 
vapaata liikkuvuutta koskevassa toimenpidepaketissa ehdotettua terminologiaa.
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Tarkistus 20
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 55 kohta – 2 sarake – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ole polyeteenihanskoja (a) ole asianmukaisia hanskoja.

Yhdenmukaisuuden takia asianmukaisten 
hanskojen tyyppi hyväksytään tämän 
direktiivin 2 a artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Työntekijöiden terveyttä käsittelevien laitosten antamien tietojen mukaan on olemassa 
erityyppisiä asianmukaisia hanskoja MDI:n käyttöä varten, mutta mitään niistä ei tehdä 
polyeteenistä. Siksi on parempi viitata ”asianmukaisiin hanskoihin” kuin määrittää hanskat, 
jotka eivät ole tarkoitukseen sopivia. Asianmukaisten hanskojen varsinainen tyyppi voidaan 
määritellä myöhemmin komitologiamenettelyssä.

Tarkistus 21
Miroslav Ouzký

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 55 kohta – 2 sarake – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka saattavat 
ensimmäistä kertaa markkinoille MDI:tä 
sisältäviä valmisteita, on kolmen vuoden 
kuluessa edellä 1 kohdassa säädettyjen 
rajoitusten soveltamispäivämäärästä 
kerättävä tietoja sellaisista tapauksista, 
joissa MDI:tä sisältävien valmisteiden 

Poistetaan.
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käytön aikana on mahdollisesti esiintynyt 
hengitystieallergian oireita, ja toimitettava 
nämä tiedot komissiolle. Tiedot on 
kerättävä erikoistuneiden keskusten 
kanssa yhteistyössä laaditun, komission 
hyväksymän tutkimusprotokollan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Olemassa olevista aineista annetun asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti MDI:stä tehdyn 
riskinarvioinnin päättymisen jälkeen Tanskan ympäristönsuojeluvirastolta, Saksan, 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Belgian myrkytyskeskuksilta ja teollisuudelta saaduissa 
uusissa altistumistiedoissa esitetään, että kuluttajille ei todellisuudessa aiheudu vaaraa.  
Ennen kuin tilataan kattavia uusia tutkimuksia, niiden tarvetta olisi harkittava yhteistyössä 
asianmukaisen tieteellisen komitean kanssa. Koska tämän päätöksen säännökset sisällytetään 
REACH-asetukseen, asetuksen asiaankuuluvilla artikloilla katetaan mahdolliset 
lisätutkimusten ja lisärajoitusten tarpeet, ja 3 alakohta pitäisi siksi poistaa.

Tarkistus 22
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 55 kohta – 2 sarake – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka saattavat 
ensimmäistä kertaa markkinoille MDI:tä 
sisältäviä valmisteita, on kolmen vuoden 
kuluessa edellä 1 kohdassa säädettyjen 
rajoitusten soveltamispäivämäärästä 
kerättävä tietoja sellaisista tapauksista, 
joissa MDI:tä sisältävien valmisteiden 
käytön aikana on mahdollisesti esiintynyt 
hengitystieallergian oireita, ja toimitettava 
nämä tiedot komissiolle. Tiedot on 
kerättävä erikoistuneiden keskusten kanssa 
yhteistyössä laaditun, komission 
hyväksymän tutkimusprotokollan 
mukaisesti.

(6) Luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka saattavat 
markkinoille MDI:tä sisältäviä valmisteita, 
on kolmen vuoden kuluessa edellä 1 
kohdassa säädettyjen rajoitusten 
soveltamispäivämäärästä kerättävä tietoja 
sellaisista tapauksista, joissa MDI:tä 
sisältävien valmisteiden käytön aikana on 
mahdollisesti esiintynyt 
hengitystieallergian oireita, ja toimitettava 
nämä tiedot komissiolle, jotta voidaan 
arvioida, sovelletaanko Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 69 artiklan 1 ja 3 kohtaa. 
Tiedot on kerättävä erikoistuneiden 
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keskusten kanssa yhteistyössä laaditun, 
komission hyväksymän 
tutkimusprotokollan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka saattavat markkinoille MDI:tä 
sisältäviä valmisteita, on tarjottava tietoa hengitystieallergiasta eikä vain niiden, jotka 
saattavat niitä markkinoille ensimmäistä kertaa. Täydentävä tietojenkeruu tehdään 
lisärajoitusten tarpeen arvioimiseksi.

Tarkistus 23
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 56 kohta – 2 sarake – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Ei saa saattaa markkinoille 
ensimmäistä kertaa [18 kuukautta
päätöksen voimaantulon jälkeen] jälkeen 
suuren yleisön saataville 
neopreenipohjaisten liimojen ainesosana 
silloin, kun sen pitoisuus on 0,1 
painoprosenttia tai enemmän, 
pakkauksissa, jotka painavat enemmän 
kuin 650 g.

(8) Ei saa saattaa markkinoille 
[12 kuukautta päätöksen voimaantulon 
jälkeen] jälkeen suuren yleisön saataville 
neopreenipohjaisten liimojen ainesosana 
silloin, kun sen pitoisuus on 0,1 
painoprosenttia tai enemmän, 
pakkauksissa, jotka painavat enemmän 
kuin 350 g.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään hyvää syytä odottaa ensimmäisen markkinoille saattamisen osalta 18 kuukautta, 
vaan 12 kuukautta riittää. Terminologian olisi vastattava tavaroiden vapaata liikkuvuutta 
koskevassa toimenpidepaketissa ehdotettua terminologiaa.
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Tarkistus 24
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 56 kohta – 2 sarake – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) Sykloheksaania sisältäviä 
neopreenipohjaisia liimoja, jotka eivät 
täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa 
markkinoille suuren yleisön saataville [24 
kuukautta päätöksen voimaantulon 
jälkeen] jälkeen.

(9) Sykloheksaania sisältäviä 
neopreenipohjaisia liimoja, jotka eivät 
täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa 
suuren yleisön saataville [15 kuukautta
päätöksen voimaantulon jälkeen] jälkeen.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään hyvää syytä sallia myynnin jatkamista vielä kaksi vuotta sen jälkeen, kun päätös 
on tullut voimaan. Ihmisten terveyden suojelemiseksi se olisi tehtävä viimeistään 
15 kuukauden kuluttua. Terminologian olisi vastattava tavaroiden vapaata liikkuvuutta 
koskevassa toimenpidepaketissa ehdotettua terminologiaa.

Tarkistus 25
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 56 kohta – 2 sarake – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevan yhteisön muun 
lainsäädännön soveltamista, 
neopreenipohjaisissa liimoissa, joiden 
sykloheksaanipitoisuus on 0,1 paino-
prosenttia tai enemmän, ja jotka on saatettu 
markkinoille suuren yleisön saataville [24 
kuukautta päätöksen voimaantulon jälkeen] 
jälkeen, on oltava seuraavat maininnat 
pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla 

(10) Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevan yhteisön muun 
lainsäädännön soveltamista, 
neopreenipohjaisissa liimoissa, joiden 
sykloheksaanipitoisuus on 0,1 paino-
prosenttia tai enemmän, ja jotka on saatettu 
suuren yleisön saataville [24 kuukautta 
päätöksen voimaantulon jälkeen] jälkeen, 
on oltava seuraavat maininnat pysyvällä ja 
selvästi luettavissa olevalla tavalla 
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tavalla merkittynä: merkittynä:
- ”Ei saa käyttää tiloissa, joissa on huono 
ilmanvaihto.

- ”Ei saa käyttää tiloissa, joissa on huono 
ilmanvaihto.

- Ei saa käyttää kokolattiamaton 
asennuksessa.”

- Ei saa käyttää kokolattiamaton 
asennuksessa.”

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään hyvää syytä odottaa merkitsemisen osalta vielä kaksi vuotta sen jälkeen, kun 
päätös on tullut voimaan. Ihmisten terveyden suojelemiseksi se olisi tehtävä viimeistään 
15 kuukauden kuluttua. Terminologian olisi vastattava tavaroiden vapaata liikkuvuutta 
koskevassa toimenpidepaketissa ehdotettua terminologiaa.

Tarkistus 26
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 57 kohta – 2 sarake – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Ei saa saattaa markkinoille 
ensimmäistä kertaa [18 kuukautta
päätöksen voimaantulon jälkeen] jälkeen 
ainesosana eikä valmisteissa, joiden 
typpipitoisuus ammoniumnitraatista 
laskettuna on yli 28 painoprosenttia, 
käytettäväksi kiinteänä lannoitteena tai 
yksi- ja moniravinteisina lannoitteina, jollei 
lannoite täytä runsastyppisiä 
ammoniumnitraattilannoitteita koskevia 
teknisiä säännöksiä, jotka on säädetty 
lannoitteista annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2003/2003 liitteessä III.

(1) Ei saa saattaa markkinoille 
[12 kuukautta päätöksen voimaantulon 
jälkeen] jälkeen ainesosana eikä 
valmisteissa, joiden typpipitoisuus 
ammoniumnitraatista laskettuna on yli 28 
painoprosenttia, käytettäväksi kiinteänä 
lannoitteena tai yksi- ja moniravinteisina 
lannoitteina, jollei lannoite täytä 
runsastyppisiä 
ammoniumnitraattilannoitteita koskevia 
teknisiä säännöksiä, jotka on säädetty 
lannoitteista annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2003/2003 liitteessä III.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään hyvää syytä odottaa ensimmäisen markkinoille saattamisen osalta 18 kuukautta, 
vaan 12 kuukautta riittää. Terminologian olisi vastattava tavaroiden vapaata liikkuvuutta 
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koskevassa toimenpidepaketissa ehdotettua terminologiaa.

Tarkistus 27
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 57 kohta – 2 sarake – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Ei saa saattaa markkinoille suuren 
yleisön saataville [18 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen ainesosana 
eikä valmisteissa, joiden typpipitoisuus 
ammoniumnitraatista laskettuna on 20 
painoprosenttia tai enemmän.

(2) Ei saa saattaa suuren yleisön saataville 
[15 kuukautta päätöksen voimaantulon 
jälkeen] jälkeen ainesosana eikä 
valmisteissa, joiden typpipitoisuus 
ammoniumnitraatista laskettuna on 20 
painoprosenttia tai enemmän.

Or. en

Perustelu

Saman tarkistuksen esittäjän toisten tarkistusten mukaisesti markkinoille saattamisen ja 
suuren yleisön saataville asettamisen välisen viiveen pitäisi olla enintään kolme kuukautta. 

Tarkistus 28
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 57 kohta – 2 sarake – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Ei saa saattaa markkinoille suuren 
yleisön saataville [18 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen ainesosana 
eikä valmisteissa, joiden typpipitoisuus 
ammoniumnitraatista laskettuna on 20 
painoprosenttia tai enemmän.

(2) Ei saa saattaa markkinoille suuren 
yleisön saataville [18 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen ainesosana 
eikä valmisteissa, joiden typpipitoisuus 
ammoniumnitraatista laskettuna on 
28 painoprosenttia tai enemmän.

Or. en



AM\712154FI.doc 19/19 PE402.840v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Perustelu

Monissa Euroopassa tuotetuissa lannoitteissa on noin 27 prosenttia ammoniumnitraattia. 
Mahdollisuus ammoniumnitraatin uuttamiseen lannoitteesta riippuu sen laadusta eikä 
pelkästään ammoniumnitraatin määrästä. Perusteluissa todetaan, että 
”ammoniumnitraattipohjaisia lannoitteita, joiden typpipitoisuus on alle 28 prosenttia, ei 
pidetä räjähdysalttiina silloin kun niitä käsitellään ja käytetään normaaleissa olosuhteissa.” 
Siksi typpipitoisuudelle ehdotetun rajan pitäisi olla 28 prosenttia.

Tarkistus 29
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – 57 kohta – 2 sarake – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Ei saa saattaa markkinoille suuren 
yleisön saataville [18 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen ainesosana 
eikä valmisteissa, joiden typpipitoisuus 
ammoniumnitraatista laskettuna on 20 
painoprosenttia tai enemmän.

(2) Ei saa saattaa markkinoille suuren 
yleisön saataville [18 kuukautta päätöksen 
voimaantulon jälkeen] jälkeen ainesosana 
eikä valmisteissa, joiden typpipitoisuus 
ammoniumnitraatista laskettuna on 
enintään 16 painoprosenttia.

Or. en

Perustelu

Erittäin typpipitoisten lannoitteiden yleisen saatavuuden rajoittaminen on erittäin tärkeä 
toimenpide pyrittäessä tehokkaasti estämään terroristihyökkäyksien toteuttamista.  Käytännön 
kokemukset ja koeräjäytykset osoittavat, että mahdollisten terroristien on helppo tehdä 
pommeja lannoitteista (joita he saavat esimerkiksi puutarhakaupoista) käyttämällä 
Internetistä saatuja yksinkertaisia pomminteko-ohjeita. Äskettäiset koeräjäytykset todistavat, 
että typpipitoisuuden 20 prosentin raja ei ole riittävän turvallinen, ja siksi 
ammoniumnitraatista saadun typen kynnysrajaksi olisi asetettava enintään 16 prosenttia.


