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Módosítás 5
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A DEGME-t fogyasztóknak szánt 
festékekben és festékeltávolító szerekben 
már nem használják. Az előbbiekben 
említett kockázatértékelés kimutatta, hogy 
a DEGME-tartalmú festékek és 
festékeltávolító szerek a bőrrel való 
érintkezés által a fogyasztók egészségére 
ártalmasak lehetnek. A festékekben és
festékeltávolító szerekben alkalmazott 
DEGME tartalmú készítmények ezért a 
lakosság részére nem hozhatók 
forgalomba. Piacfelügyeleti célból a 
DEGME tartalmú készítményekben 0,1%-
os határértéket kell elfogadni.

(4) A DEGME-t fogyasztóknak szánt 
festékekben és festékeltávolító szerekben 
már nem használják. Az előbbiekben 
említett kockázatértékelés kimutatta, hogy 
a DEGME-tartalmú festékek és 
festékeltávolító szerek a bőrrel való 
érintkezés által a fogyasztók egészségére 
ártalmasak lehetnek. A festékekben, 
festékeltávolító szerekben, 
tisztítószerekben, önfényező emulziókban
és padlóápoló szerekben alkalmazott 
DEGME tartalmú készítmények ezért a 
lakosság részére nem hozhatók 
forgalomba. Piacfelügyeleti célból a 
DEGME tartalmú készítményekben 0,1%-
os határértéket kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Amint azt a határozatra irányuló javaslat indokolása is kifejti, a DEGME a bőrrel való 
érintkezés által kockázatot jelent az emberi egészségre. A 793/93. sz. kockázatértékelési 
jelentés és az indokolás szerint DGME-t festékekben, festékeltávolító szerekben, 
tisztítószerekben, önfényező emulziókban, padlóápoló szerekben, ablaktisztító folyadékok, 
bőrtisztító termékekben (szappan) használnak, ezért a korlátozásnak ki kell terjednie a 
tisztítószerekre, önfényező emulziókra, és padlóápoló szerekre is.
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Módosítás 6
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A DEGBE-t festékek összetevőjeként
használják. Az előbbiekben említett 
kockázatértékelés kimutatta, hogy a 
DEGBE-tartalmú festékek szórófestékként 
alkalmazva a fogyasztók egészségére a 
belégzés által ártalmasak lehetnek. A 
fogyasztók egészségét a belégzés által 
veszélyeztető kockázat megelőzéséhez 
kalkulált biztonságos DEGBE 
koncentráció-határérték a szórófestékekben 
3%.

(5) A DEGBE-t festékekhez, 
színezékekhez, tintákhoz, mosószerekhez 
és tisztítószerekhez használják. Az 
előbbiekben említett kockázatértékelés 
kimutatta, hogy a DEGBE-tartalmú 
festékek szórófestékként alkalmazva a 
fogyasztók egészségére a belégzés által 
ártalmasak lehetnek. A fogyasztók 
egészségét a belégzés által veszélyeztető 
kockázat megelőzéséhez kalkulált 
biztonságos DEGBE koncentráció-
határérték a szórófestékekben és szórófejes 
tisztítószerekben 3%.

Or. en

Indokolás

A kockázatértékelés szerint a DEGBE szórófestékek alkalmazása révén történő belélegzés 
esetén kockázatot jelent a fogyasztók egészségére. Az indokolás szerint DEGBE-t használnak 
festékek, színezékek, tinták, mosószerek és tisztítószerek összetevőjeként is, ezért a 
korlátozásnak ki kell terjednie a szórófejes tisztítószerekre is, mivel a belélegzés lehetősége 
ezeknél is fennáll.

Módosítás 7
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben az egyéb festékek 
DEGBE koncentráció legalább3%, ezeken 
figyelmeztetést kell feltüntetni, hogy ne 
használják az ilyen festéket szórásra.

(6) Amennyiben az egyéb festékek vagy 
tisztítószerek DEGBE koncentrációja
legalább3%, ezeken figyelmeztetést kell 
feltüntetni, hogy ne használják az ilyen 
festéket vagy tisztítószert szórásra.
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Or. en

Indokolás

Az indokolás szerint a DEGBE tisztítószerek összetevőjeként is használatos, ezért a 
korlátozásnak az ilyen termékekre is vonatkoznia kell.

Módosítás 8
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az MDI kockázatértékelése 
megállapította, hogy az MDI-t tartalmazó 
készítmények fogyasztói alkalmazása során 
fellépő kockázatokat csökkenteni kell a 
bőrrel való érintkezéssel és belégzéssel 
kapcsolatos aggályok miatt. A kockázatok 
megelőzése és elhárítására céljából az MDI 
tartalmú készítmények nyilvános 
kereskedelmi forgalomba hozatalát csak 
bizonyos feltételek mellett, például a 
csomagolásban polietilén kesztyűk 
kötelező elhelyezése, illetve a 
csomagoláson kiegészítő használati utasítás 
feltüntetése esetén lehet engedélyezni. 
Mivel a védőfelszereléssel való ellátás és a 
megfelelő utasítások nyomtatása a gyártók 
részéről külön erőfeszítéseket igényel, 
számukra hosszabb átmeneti időszakot kell 
biztosítani.

(8) Az MDI kockázatértékelése 
megállapította, hogy az MDI-t tartalmazó 
készítmények fogyasztói alkalmazása során 
fellépő kockázatokat csökkenteni kell a 
bőrrel való érintkezéssel és belégzéssel 
kapcsolatos aggályok miatt. A kockázatok 
megelőzése és elhárítására céljából az MDI 
tartalmú készítmények nyilvános 
kereskedelmi forgalomba hozatalát csak 
bizonyos feltételek mellett, például a 
csomagolásban megfelelő kesztyűk 
kötelező elhelyezése, illetve a 
csomagoláson kiegészítő használati utasítás 
feltüntetése esetén lehet engedélyezni. 
Mivel a védőfelszereléssel való ellátás és a 
megfelelő utasítások nyomtatása a gyártók 
részéről külön erőfeszítéseket igényel, 
számukra hosszabb átmeneti időszakot kell 
biztosítani.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók egészségével foglalkozó intézményektől származó információk szerint 
különböző típusú kesztyűk használhatók MDI használatakor, ezek egyike sem készül azonban 
polietilénből. Ezért helyesebb a „megfelelő kesztyűk” kifejezés használata a célra nem 
alkalmas kesztyűk kijelölése helyett. A megfelelő típusú kesztyűket komitológiai eljárás 
keretében lehetne meghatározni.
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Módosítás 9
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ammónium-nitrát műtrágyákat 
robbanóanyagok tiltott előállításához is 
használják. Az ilyen célú visszaélésre 
alkalmas műtrágyák legalacsonyabb 
nitrogéntartalma 20%. Az ilyen 
műtrágyák felhasználásának 
mezőgazdasági szakmai célokra való 
korlátozása érdekében a lakosságnak 
árusított ammónium-nitrát készítmények 
nitrogéntartalmát a 20%-os határérték 
alattira kell korlátozni.

(16) Az ammónium-nitrát műtrágyákat 
robbanóanyagok tiltott előállításához is 
használják. Az ilyen műtrágyák 
felhasználásának mezőgazdasági szakmai 
célokra való korlátozása érdekében a 
lakosságnak árusított ammónium-nitrát 
készítmények nitrogéntartalmát a 28%-os
határérték alattira kell korlátozni.

Or. en

Indokolás

Számos Európában gyártott műtrágya 27% körüli ammónium-nitrát-tartalommal rendelkezik. 
Az ammónium-nitrát műtrágyából való kivonásának lehetősége a műtrágya minőségétől, és 
nem ammónium-nitrát-arányától függ. Az indokolás szerint „A 28%-nál kevesebb nitrogént 
tartalmazó ammónium-nitrát alapú műtrágyák a szokásos kezelési és használati körülmények 
között nem jelentenek robbanásveszélyt”, ezért a nitrogéntartalom felső határát 28%-ban 
kellene megállapítani.

Módosítás 10
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ammónium-nitrát műtrágyákat 
robbanóanyagok tiltott előállításához is 
használják. Az ilyen célú visszaélésre 
alkalmas műtrágyák legalacsonyabb 
nitrogéntartalma 20%. Az ilyen műtrágyák 
felhasználásának mezőgazdasági szakmai 
célokra való korlátozása érdekében a 
lakosságnak árusított ammónium-nitrát 

(16) Az ammónium-nitrát műtrágyákat 
robbanóanyagok tiltott előállításához is 
használják. Az ilyen célú visszaélésre 
alkalmas műtrágyák legalacsonyabb 
nitrogéntartalma 16%. Az ilyen műtrágyák 
felhasználásának mezőgazdasági szakmai 
célokra való korlátozása érdekében a 
lakosságnak árusított ammónium-nitrát 
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készítmények nitrogéntartalmát a 20%-os
határérték alattira kell korlátozni.

készítmények nitrogéntartalmát a 16%-os 
felső határérték alattira kell korlátozni.

Or. en

Indokolás

A terrortámadások végrehajtásának hatékony megelőzése érdekében tett erőfeszítések 
fényében nyilvánvalóan ésszerű intézkedés a lakosság magas koncentrációjú műtrágyához 
való hozzáférésének korlátozása. A gyakorlati tapasztalatok és a próbarobbantások azt 
mutatják, hogy a potenciális terroristák könnyen előállíthatnak bombát például kertészeti 
árudákból származó műtrágyából az interneten található egyszerű bombareceptek 
segítségével. A közelmúltbeli próbarobbantások azt mutatják, hogy a nitrogéntartalomra 
vonatkozó 20%-os küszöbérték nem biztonságos, ezért szükségesnek vélik az ammónium-
nitrátból nyert nitrogén felső határértékét 16%-ban megállapítani. 

Módosítás 11
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 53 pont – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem hozható kereskedelmi forgalomba a 
lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 18 hónappal] 
festékek és festékeltávolító szerek 
összetevőjeként 0,1 tömegszázalékos vagy 
annál magasabb koncentrációban.

Nem hozható kereskedelmi forgalomba a 
lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 6 hónappal] 
festékek és festékeltávolító szerek 
összetevőjeként 0,1 tömegszázalékos vagy 
annál magasabb koncentrációban.

Or. en

Indokolás

Mivel ezt az anyagot a festékeltávolító szerek európai gyártói már nem árusítják a lakosság 
használatára, a tiltásnak az import megakadályozása érdekében minél előbb hatályba kell 
lépnie. A terminológiát hozzá kell igazítani az „árucsomagokra” vonatkozóan javasoltakhoz. 
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Módosítás 12
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 53 pont – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem hozható kereskedelmi forgalomba a 
lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 18 hónappal] 
festékek és festékeltávolító szerek 
összetevőjeként 0,1 tömegszázalékos vagy 
annál magasabb koncentrációban.

Nem hozható kereskedelmi forgalomba a 
lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 18 hónappal] 
festékek, festékeltávolító szerek, 
tisztítószerek, önfényező emulziók és
padlóápoló szerek összetevőjeként 0,1 
tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban.

Or. en

Indokolás

Amint azt a határozatra irányuló javaslat indokolása is kifejti, a DEGME a bőrrel való 
érintkezés által kockázatot jelent az emberi egészségre. A 793/93. sz. kockázatértékelési 
jelentés és az indokolás szerint DGME-t festékekben, festékeltávolító szerekben, 
tisztítószerekben, önfényező emulziókban, padlóápoló szerekben, ablaktisztító folyadékok, 
bőrtisztító termékekben (szappan) használnak, ezért a korlátozásnak ki kell terjednie a 
tisztítószerekre, önfényező emulziókra, és padlóápoló szerekre is.

Módosítás 13
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 54 pont – 2 oszlop – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem hozható kereskedelmi forgalomba 
a lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 18 hónappal] 
szórásra használt festékek összetevőjeként 
3 tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban

(1) Nem hozható kereskedelmi forgalomba 
a lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 12 hónappal] 
szórásra használt festékek összetevőjeként 
3 tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban
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Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja a 18 hónapi várakozást a kereskedelmi forgalomba hozatal betiltásáig. 
12 hónap teljesen elegendő. A terminológiát hozzá kell igazítani az „árucsomagban” 
javasolthoz.

Módosítás 14
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 54 pont – 2 oszlop – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem hozható kereskedelmi forgalomba 
a lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 18 hónappal] 
szórásra használt festékek összetevőjeként 
3 tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban

(1) Nem hozható kereskedelmi forgalomba 
a lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 18 hónappal] 
szórásra használt festékek vagy szórófejes 
tisztítószerek összetevőjeként 3 
tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban

Or. en

Indokolás

A kockázatértékelés szerint a DEGBE szórófestékek alkalmazása révén történő belélegzés 
esetén kockázatot jelent a fogyasztók egészségére. Az indokolás szerint DEGBE-t használnak 
mosószerek és tisztítószerek összetevőjeként is, ezért a korlátozásnak az ilyen termékek 
szórófejes kiszereléseire is vonatkoznia kell.

Módosítás 15
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 54 pont – 2 oszlop – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1. pontban meghatározott 
koncentráció-határértéknek meg nem felelő 
festék nem hozható kereskedelmi 
forgalomba a lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 24 hónappal].

(2) Az 1. pontban meghatározott 
koncentráció-határértéknek meg nem felelő
festék nem árusítható a lakosság részére [a 
határozat hatálybalépését követő 15.
hónaptól].

Or. en

Indokolás

A „kereskedelmi forgalomba hozatal” kifejezés nem egyértelmű. A bizottsági javaslat (7) 
preambulumbekezdésével és az „árucsomagról” szóló javaslat terminológiájával 
összhangban egyértelművé kell tenni, hogy ez a második időpont az az időpont, amelytől 
kezdődően az ilyen típusú termékek árusítása tilos. Semmi nem indokolja, hogy az árusítást a 
határozat hatályba lépésétől kezdve még két évig engedélyezzék. Az emberi egészség védelme 
érdekében ezt az időt 15 hónapra kell korlátozni.

Módosítás 16
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 54 pont – 2 oszlop – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1. pontban meghatározott 
koncentráció-határértéknek meg nem felelő 
festék nem hozható kereskedelmi 
forgalomba a lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 24 hónappal].

(2) Az 1. pontban meghatározott 
koncentráció-határértéknek meg nem felelő 
festék vagy tisztítószer nem hozható 
kereskedelmi forgalomba a lakosság 
részére [a határozat hatálybalépését követő 
24 hónappal].

Or. en

Indokolás

A kockázatértékelés szerint a DEGBE szórófestékek alkalmazása révén történő belélegzés 
esetén kockázatot jelent a fogyasztók egészségére. Az indokolás szerint DEGBE-t használnak 
mosószerek és tisztítószerek összetevőjeként is, ezért a korlátozásnak az ilyen termékek 
szórófejes kiszereléseire is vonatkoznia kell.
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Módosítás 17
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 54 pont – 2 oszlop – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó közösségi 
jogszabályok sérelme nélkül, a lakosság 
részére kereskedelmi forgalomba hozott, 3 
tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban DEGBE-t tartalmazó nem 
szórófestékek csomagolásán [a határozat 
hatálybalépését követő 24 hónappal] 
olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel kell 
tüntetni a következő szöveget:
„Ne használja a festéket szórásra”

(3) A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó közösségi 
jogszabályok sérelme nélkül, a lakosság 
részére árusított, 3 tömegszázalékos vagy 
annál magasabb koncentrációban DEGBE-t 
tartalmazó nem szórófestékek 
csomagolásán [a határozat hatálybalépését 
követő 15 hónappal] olvashatóan és 
eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a 
következő szöveget:
„Ne használja a festéket szórásra”

Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy a címkézéssel még két évig várjunk a határozat hatályba lépésétől 
kezdve. Az emberi egészség védelme érdekében ezt az időt 15 hónapra kell korlátozni. A 
terminológiát hozzá kell igazítani az „árucsomagokra” vonatkozóan javasoltakhoz.

Módosítás 18
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 54 pont – 2 oszlop – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó közösségi 
jogszabályok sérelme nélkül, a lakosság 

(3) A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó közösségi 
jogszabályok sérelme nélkül, a lakosság 
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részére kereskedelmi forgalomba hozott, 3 
tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban DEGBE-t tartalmazó nem 
szórófestékek csomagolásán [a határozat 
hatálybalépését követő 24 hónappal] 
olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel kell 
tüntetni a következő szöveget:
„Ne használja a festéket szórásra”

részére kereskedelmi forgalomba hozott, 3 
tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban DEGBE-t tartalmazó nem 
szórófestékek, mosószerek és tisztítószerek
csomagolásán [a határozat hatálybalépését 
követő 24 hónappal] olvashatóan és 
eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a 
következő szöveget:
„Ne használja szórófejjel”.

Or. en

Indokolás

A kockázatértékelés szerint a DEGBE szórófestékek alkalmazása révén történő belélegzés 
esetén kockázatot jelent a fogyasztók egészségére. Az indokolás szerint DEGBE-t használnak 
mosószerek és tisztítószerek összetevőjeként is, ezért a korlátozásnak az ilyen termékek 
szórófejes kiszereléseire is vonatkoznia kell.

Módosítás 19
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 55 pont – 2 oszlop – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nem hozható kereskedelmi 
forgalomba a lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 24 hónappal] 
készítmények összetevőjeként 0,1 
tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban, kivéve, ha a

(4) Nem árusítható a lakosság részére [a 
határozat hatálybalépését követő 12
hónappal] készítmények összetevőjeként 
0,1 tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban, kivéve, ha a

Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy a csomagolásra vonatkozó követelmények bevezetésével még két 
évig várjunk a határozat hatályba lépésétől kezdve. Az emberi egészség védelme érdekében ezt 
az időt 12 hónapra kell korlátozni. A terminológiát hozzá kell igazítani az „árucsomagokra” 
vonatkozóan javasoltakhoz.
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Módosítás 20
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 55 pont – 2 oszlop – 4 pont – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) csomagolásban polietilén kesztyűt is 
elhelyeztek, valamint

a) csomagolásban megfelelő kesztyűt is 
elhelyeztek.

A harmonizáció érdekében a megfelelő 
kesztyűk jellegét a jelen irányelv 2a. 
cikkében hivatkozott eljárásnak 
megfelelően állapítják meg.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók egészségével foglalkozó intézményektől származó információk szerint 
különböző típusú kesztyűk használhatók MDI használatakor, ezek egyike sem készül azonban 
polietilénből. Ezért helyesebb a „megfelelő kesztyűk” kifejezés használata a célra nem 
alkalmas kesztyűk kijelölése helyett. A megfelelő típusú kesztyűket komitológiai eljárás 
keretében lehetne meghatározni.

Módosítás 21
Miroslav Ouzký

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 55 pont – 2 oszlop – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az MDI tartalmú készítményeket 
először forgalomba hozó természetes vagy 
jogi személyek az (1) bekezdésben előírt 
korlátozások bevezetésétől számított 3 
éven belül adatokat gyűjtenek az MDI 
tartalmú készítmények használata során 
fellépő légúti allergiás megbetegedések 
lehetséges esetivel kapcsolatban, és az 
adatokat eljuttatják a Bizottság részére. Az 

törölve
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adatgyűjtést kutatási jegyzőkönyv alapján 
kell folytatni, szakosított központok 
közreműködésével, és a Bizottság 
jóváhagyásával.

Or. en

Indokolás

A létező anyagokról szóló 793/93/EK rendelet értelmében 2005-ben az MDI-ről készített 
kockázatértékelés befejezése óta a dán Környezetvédelmi Ügynökségtől, a mérgező 
anyagokkal foglalkozó németországi, egyesült királyságbeli és belga központoktól, valamint 
az ipartól származó adatok azt jelzik, hogy a valós életben nem létezik kockázat a fogyasztók 
számára. Mielőtt újabb átfogó tanulmányokat rendelnek meg, előbb a megfelelő tudományos 
bizottság tanácsa alapján meg kellene vizsgálni, hogy valóban szükség van-e rájuk. Mivel e 
határozat rendelkezéseit beillesztik a REACH-rendeletbe, a rendelet vonatkozó cikkeinek le 
kell fedniük a további tanulmányok és korlátozások szükségességére vonatkozó valamennyi 
lehetőséget, ezért a 6. pontot törölni kell.

Módosítás 22
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 55 pont – 2 oszlop – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az MDI tartalmú készítményeket
először forgalomba hozó természetes vagy 
jogi személyek az (1) bekezdésben előírt 
korlátozások bevezetésétől számított 3 
éven belül adatokat gyűjtenek az MDI 
tartalmú készítmények használata során 
fellépő légúti allergiás megbetegedések 
lehetséges esetivel kapcsolatban, és az 
adatokat eljuttatják a Bizottság részére. Az 
adatgyűjtést kutatási jegyzőkönyv alapján 
kell folytatni, szakosított központok 
közreműködésével, és a Bizottság 
jóváhagyásával.

(6) Az MDI tartalmú készítményeket 
forgalomba hozó természetes vagy jogi 
személyek az (1) bekezdésben előírt 
korlátozások bevezetésétől számított 3 
éven belül adatokat gyűjtenek az MDI 
tartalmú készítmények használata során 
fellépő légúti allergiás megbetegedések 
lehetséges eseteivel kapcsolatban, és az 
adatokat eljuttatják a Bizottság részére
annak értékelése céljából, hogy 
alkalmazni kell-e az 1907/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 69.
cikkének (1) és (3) bekezdését. Az 
adatgyűjtést kutatási jegyzőkönyv alapján 
kell folytatni, szakosított központok 
közreműködésével, és a Bizottság 
jóváhagyásával.



AM\712154HU.doc 15/19 PE402.840v01-00

HU

Or. en

Indokolás

Az MDI tartalmú készítményeket forgalomba hozó valamennyi természetes vagy jogi 
személyeknek adatokat kell szolgáltatnia légúti allergiás megbetegedésekről, nem csak az 
ilyen termékeket először forgalomba hozóknak. A kiegészítő adatgyűjtés a további 
korlátozások szükségességének értékelése fényében történik.

Módosítás 23
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 56 pont – 2 oszlop – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Nem hozható kereskedelmi forgalomba 
a lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 18 hónappal] 
neoprén alapú ragasztók összetevőjeként 
0,1 tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban, és 650g-nál nagyobb 
méretű csomagolásban.

(8) Nem hozható kereskedelmi forgalomba 
a lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 12 hónappal] 
neoprén alapú ragasztók összetevőjeként 
0,1 tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban, és 350 g-nál nagyobb 
méretű csomagolásban.

Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja a 18 hónapi várakozást a kereskedelmi forgalomba hozatal betiltásáig. 
12 hónap teljesen elegendő. A terminológiát hozzá kell igazítani az „árucsomagokra” 
vonatkozóan javasoltakhoz.

Módosítás 24
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 56 pont – 2 oszlop – 9 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az (1) bekezdésnek meg nem felelő 
ciklohexánt tartalmazó neoprén alapú 
ragasztók nem hozhatók kereskedelmi 
forgalomba a lakosság számára történő 
értékesítésre [a határozat hatálybalépését 
követő 24 hónappal].

(9) Az (1) bekezdésnek meg nem felelő 
ciklohexánt tartalmazó neoprén alapú 
ragasztók nem árusíthatók a lakosság 
számára [a határozat hatálybalépését 
követő 15 hónappal].

Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy az árusítást a határozat hatályba lépésétől kezdve még két évig 
engedélyezzék. Az emberi egészség védelme érdekében ezt az időt 15 hónapra kell korlátozni. 
A terminológiát hozzá kell igazítani az „árucsomagokra” vonatkozóan javasoltakhoz.

Módosítás 25
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 56 pont – 2 oszlop – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó közösségi 
jogszabályok sérelme nélkül, a lakosság 
részére [a határozat hatálybalépését követő
24 hónappal] kereskedelmi forgalomba 
hozott 0,1 tömegszázalékos vagy annál 
magasabb koncentrációban ciklohexánt 
tartalmazó neoprén alapú ragasztók 
csomagolásán olvashatóan és 
eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a 
következő szöveget:

(10) A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó közösségi 
jogszabályok sérelme nélkül, a lakosság 
részére [a határozat hatálybalépését követő
15 hónappal] árusított 0,1 tömegszázalékos 
vagy annál magasabb koncentrációban 
ciklohexánt tartalmazó neoprén alapú 
ragasztók csomagolásán olvashatóan és 
eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a 
következő szöveget:

– „Elégtelen szellőzési feltételek mellett 
nem használható.

– „Elégtelen szellőzési feltételek mellett 
nem használható.

– Padlószőnyeg ragasztásra nem 
használható”

– Padlószőnyeg ragasztására nem 
használható”

Or. en
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Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy a címkézéssel még két évig várjunk a határozat hatályba lépésétől 
kezdve. Az emberi egészség védelme érdekében ezt az időt 15 hónapra kell korlátozni. A 
terminológiát hozzá kell igazítani az „árucsomagokra” vonatkozóan javasoltakhoz.

Módosítás 26
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 57 pont – 2 oszlop – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Első alkalommal nem hozható 
kereskedelmi forgalomba [a határozat 
hatálybalépését követő 18 hónappal] anyag 
vagy készítmény formájában egyszerű 
vagy összetett szilárd műtrágyaként az 
ammónium-nitrátra vetítve több mint 28 
tömegszázalék nitrogént tartalmazó 
műtrágya, kivéve ha megfelel a 
műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet III. 
mellékletében megállapított, az 
ammónium-nitrát műtrágyákra vonatkozó 
műszaki rendelkezéseknek.

(1) Nem hozható kereskedelmi forgalomba 
[a határozat hatálybalépését követő 12
hónappal] anyag vagy készítmény 
formájában egyszerű vagy összetett szilárd 
műtrágyaként az ammónium-nitrátra 
vetítve több mint 28 tömegszázalék 
nitrogént tartalmazó műtrágya, kivéve ha 
megfelel a műtrágyákról szóló 
2003/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet III. mellékletében 
megállapított, az ammónium-nitrát 
műtrágyákra vonatkozó műszaki 
rendelkezéseknek.

Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja a 18 hónapi várakozást a kereskedelmi forgalomba hozatal betiltásáig. 
12 hónap teljesen elegendő. A terminológiát hozzá kell igazítani az „árucsomagokra” 
vonatkozóan javasoltakhoz.

Módosítás 27
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 57 pont – 2 oszlop – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem hozható kereskedelmi 
forgalomba a lakosság számára történő 
értékesítésre [a határozat hatálybalépését 
követő 18 hónappal] olyan anyag vagy 
készítmény formájában, amely az 
ammónium-nitrátra vetítve legalább 20 
tömegszázalék nitrogént tartalmaz.

(2) Nem árusítható a lakosság számára [a 
határozat hatálybalépését követő 15
hónappal] olyan anyag vagy készítmény 
formájában, amely az ammónium-nitrátra 
vetítve legalább 20 tömegszázalék 
nitrogént tartalmaz.

Or. en

Indokolás

A szerző egyéb módosításaival összhangban a forgalomba hozatal és a lakosság számára 
történő árusítás közötti késedelem nem lehet több három hónapnál. 

Módosítás 28
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 57 pont – 2 oszlop – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem hozható kereskedelmi forgalomba 
a lakosság számára történő értékesítésre [a 
határozat hatálybalépését követő 18 
hónappal] olyan anyag vagy készítmény 
formájában, amely az ammónium-nitrátra 
vetítve legalább 20 tömegszázalék 
nitrogént tartalmaz.

(2) Nem hozható kereskedelmi forgalomba 
a lakosság számára történő értékesítésre [a 
határozat hatálybalépését követő 18 
hónappal] olyan anyag vagy készítmény 
formájában, amely az ammónium-nitrátra 
vetítve legalább 28 tömegszázalék 
nitrogént tartalmaz.

Or. en

Indokolás

Számos Európában gyártott műtrágya 27% körüli ammónium-nitrát-tartalommal rendelkezik. 
Az ammónium-nitrát műtrágyából való kivonásának lehetősége a műtrágya minőségétől, és 
nem ammónium-nitrát-arányától függ. Az indokolás szerint „A 28%-nál kevesebb nitrogént 
tartalmazó ammónium-nitrát alapú műtrágyák a szokásos kezelési és használati körülmények 
között nem jelentenek robbanásveszélyt”, ezért a nitrogéntartalom felső határát 28%-ban 
kellene megállapítani.
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Módosítás 29
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – 57 pont – 2 oszlop – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem hozható kereskedelmi forgalomba 
a lakosság számára történő értékesítésre [a 
határozat hatálybalépését követő 18 
hónappal] olyan anyag vagy készítmény 
formájában, amely az ammónium-nitrátra 
vetítve legalább 20 tömegszázalék 
nitrogént tartalmaz.

(2) Nem hozható kereskedelmi forgalomba 
a lakosság számára történő értékesítésre [a 
határozat hatálybalépését követő 18 
hónappal] olyan anyag vagy készítmény 
formájában, amely az ammónium-nitrátra 
vetítve több mint 16 tömegszázalék 
nitrogént tartalmaz.

Or. en

Indokolás

A terrortámadások végrehajtásának hatékony megelőzése érdekében tett erőfeszítések 
fényében nyilvánvalóan ésszerű intézkedés a lakosság magas koncentrációjú műtrágyához 
való hozzáférésének korlátozása. A gyakorlati tapasztalatok és a próbarobbantások azt 
mutatják, hogy a potenciális terroristák könnyen előállíthatnak bombát például kertészeti 
árudákból származó műtrágyából az interneten található egyszerű bombareceptek 
segítségével. A közelmúltbeli próbarobbantások azt mutatják, hogy a nitrogéntartalomra 
vonatkozó 20%-os küszöbérték nem biztonságos, ezért szükségesnek vélik az ammónium-
nitrátból nyert nitrogén felső határértékét 16%-ban megállapítani.
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