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Pakeitimas 5
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) DEGME nebenaudojamas kaip 
vartotojams skirtų dažų ir dažų nuėmiklių 
sudedamoji dalis. Pirmiau minėtas rizikos 
vertinimas parodė, kad pavojus vartotojų 
sveikatai kyla dėl dažų ir dažų nuėmiklių, 
kurių sudėtyje yra DEGME, poveikio odai. 
Preparatai, kuriuose yra DEGME ir kurie 
naudojami dažuose ir dažų nuėmikliuose, 
neturėtų būti tiekiami į rinką parduoti 
plačiajai visuomenei. Rinkos priežiūros 
tikslais turėtų būti nustatyta didžiausia 0,1 
% DEGME koncentracija preparatuose.

(4) DEGME nebenaudojamas kaip 
vartotojams skirtų dažų ir dažų nuėmiklių 
sudedamoji dalis. Pirmiau minėtas rizikos 
vertinimas parodė, kad pavojus vartotojų 
sveikatai kyla dėl dažų ir dažų nuėmiklių, 
kurių sudėtyje yra DEGME, poveikio odai. 
Preparatai, kuriuose yra DEGME ir kurie 
naudojami dažuose, dažų nuėmikliuose, 
valymo priemonėse, blizgesio emulsijose ir 
grindų sandarikliuose, neturėtų būti 
tiekiami į rinką parduoti plačiajai 
visuomenei. Rinkos priežiūros tikslais 
turėtų būti nustatyta didžiausia 0,1 % 
DEGME koncentracija preparatuose.

Or. en

Pagrindimas

Šio pasiūlymo dėl sprendimo aiškinamajame memorandume nurodyta, kad DEGME 
pavojingas žmonių sveikatai, jei daro poveikį odai. Atsižvelgiant į rizikos vertinimo ataskaitą 
Nr. 793/93 ir į aiškinamąjį memorandumą, DEGME naudojamas dažuose, dažų nuėmikliuose, 
valymo priemonėse, blizgesio emulsijose, grindų sandarikliuose, langų plovimo skysčiuose ir 
odos plovimo priemonėse (muilas); taigi, apribojimai turėtų būti taikomi ir valymo 
priemonėms, blizgesio emulsijoms bei grindų sandarikliams. 

Pakeitimas 6
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) DEGBE naudojama kaip dažų (5) DEGBE naudojama kaip dažų, 
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sudedamoji dalis. Pirmiau minėtas DEGBE 
rizikos vertinimas parodė, kad pavojus 
vartotojų sveikatai kyla dėl poveikio 
įkvėpus, kai dažoma dažus purškiant. Turi 
būti nustatyta išvestinė saugi ne didesnė 
kaip 3 % DEGBE koncentracija 
purškiamuosiuose dažuose, kad būtų 
užkirstas poveikiui, kurį vartotojai patiria 
įkvėpdami.

dažiklių, rašalų, valiklių ir ploviklių 
sudedamoji dalis. Pirmiau minėtas DEGBE 
rizikos vertinimas parodė, kad pavojus 
vartotojų sveikatai kyla dėl poveikio 
įkvėpus, kai dažoma dažus purškiant. Turi 
būti nustatyta išvestinė saugi ne didesnė 
kaip 3 % DEGBE koncentracija 
purškiamuosiuose dažuose ar 
purškiamuosiuose valikliuose, kad būtų 
užkirstas kelias poveikiui, kurį vartotojai 
patiria įkvėpdami.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į rizikos vertinimą, DEGBE kelia pavojų vartotojų sveikatai dėl poveikio 
įkvėpus, kai dažoma dažus purškiant. Aiškinamajame memorandume teigiama, kad DEGBE 
taip pat naudojama kaip dažiklių, rašalų, valiklių ir ploviklių sudedamoji dalis; taigi, 
apribojimai turėtų būti taikomi purškiamiesiems valikliams, nes yra tikimybė įkvėpti.

Pakeitimas 7
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Ant kitų nepurškiamųjų dažų turėtų būti 
įspėjimas nenaudoti tokių dažų su 
purškimo įranga, jei tuose dažuose DEGBE 
koncentracija yra 3 % ar didesnė.

(6) Ant kitų nepurškiamųjų dažų ar 
nepurškiamųjų valiklių turėtų būti 
įspėjimas nenaudoti tokių dažų ar valiklių
su purškimo įranga, jei tuose dažuose ar 
valikliuose DEGBE koncentracija yra 3 % 
ar didesnė.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į aiškinamąjį memorandumą, DEGBE taip pat naudojama kaip valiklių 
sudedamoji dalis; taigi, šiems produktams taip pat turėtų būti taikomi apribojimai.
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Pakeitimas 8
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) MDI rizikos vertinimas parodė, kad 
naudojant preparatus, kurių sudėtyje yra 
MDI, vartotojams kyla poveikio per odą ir 
įkvėpus pavojus ir kad jį reikia riboti. 
Siekiant užkirsti kelią ir pašalinti šiuos 
pavojus, MDI turinčius preparatus tiekti į 
rinką ir parduoti plačiajai visuomenei 
turėtų būti leidžiama tik laikantis tam tikrų 
reikalavimų, kaip antai prie pakuotės 
privalomai pridėti polietilenines pirštines ir 
pateikti papildomas instrukcijas ant 
pakuotės. Apsaugos priemonių tiekimas ir 
atitinkamų instrukcijų spausdinimas 
pareikalaus konkrečių gamintojų pastangų, 
turėtų būti nustatytas ilgesnis pereinamasis 
laikotarpis.

(8) MDI rizikos vertinimas parodė, kad 
naudojant preparatus, kurių sudėtyje yra 
MDI, vartotojams kyla poveikio per odą ir 
įkvėpus pavojus ir kad jį reikia riboti. 
Siekiant užkirsti kelią ir pašalinti šiuos 
pavojus, MDI turinčius preparatus tiekti į 
rinką ir parduoti plačiajai visuomenei 
turėtų būti leidžiama tik laikantis tam tikrų 
reikalavimų, kaip antai prie pakuotės 
privalomai pridėti tinkamas pirštines ir 
pateikti papildomas instrukcijas ant 
pakuotės. Apsaugos priemonių tiekimas ir 
atitinkamų instrukcijų spausdinimas 
pareikalaus konkrečių gamintojų pastangų, 
turėtų būti nustatytas ilgesnis pereinamasis 
laikotarpis.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į darbuotojų sveikatos srities institucijų informaciją, yra įvairių rūšių pirštinių, 
tinkamų dėvėti naudojant MDI, bet nė vienos iš jų nėra pagamintos iš polietileno. Taigi, užuot 
tiksliai nurodant pirštines, kurios netinka šiam tikslui, geriau įrašyti sąvoką „tinkamos 
pirštinės“. Konkrečios tinkamos rūšies pirštinės galėtų būti patvirtintos komitologijos proceso 
metu. 

Pakeitimas 9
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Amonio nitrato trąšos buvo 
naudojamos sprogmenims neteisėtai 
gaminti. Tokiai paskirčiai tinkamų 

(16) Amonio nitrato trąšos buvo 
naudojamos sprogmenims neteisėtai 
gaminti. Šių rūšių trąšos turėtų būti 
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naudoti trąšų azoto koncentracija gali 
būti 20 %. Šių rūšių trąšos turėtų būti 
parduodamos tik profesionaliems 
ūkininkams, o plačiajai visuomenei 
parduodamuose amonio nitrato 
preparatuose azoto koncentracija turi būti 
ribojama iki mažiau kaip 20 %.

parduodamos tik profesionaliems 
ūkininkams, o plačiajai visuomenei 
parduodamuose amonio nitrato 
preparatuose azoto koncentracija turi būti 
ribojama iki mažiau kaip 28 %.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje Europoje gaminamų trąšų apytikriai yra 27 % amonio nitrato. Galimybė išgauti iš 
trąšų amonio nitratą priklauso nuo jų kokybės, o ne vien tik nuo amonio nitrato kiekio.
Aiškinamajame memorandume teigiama, kad „amonio nitrato pagrindu pagamintos trąšos, 
kuriose yra mažiau kaip 28 % azoto, laikomos nekeliančiomis sprogimo pavojaus esant 
įprastoms tvarkymo ir naudojimo sąlygoms“, taigi azoto koncentracija turi būti ribojama iki 
mažiau kaip 28 %.

Pakeitimas 10
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Amonio nitrato trąšos buvo 
naudojamos sprogmenims neteisėtai 
gaminti. Tokiai paskirčiai tinkamų naudoti 
trąšų azoto koncentracija gali būti 20 %. 
Šių rūšių trąšos turėtų būti parduodamos 
tik profesionaliems ūkininkams, o plačiajai 
visuomenei parduodamuose amonio nitrato 
preparatuose azoto koncentracija turi būti 
ribojama iki mažiau kaip 20 %.

(16) Amonio nitrato trąšos buvo 
naudojamos sprogmenims neteisėtai 
gaminti. Tokiai paskirčiai tinkamų naudoti 
trąšų azoto koncentracija gali būti 16 %. 
Šių rūšių trąšos turėtų būti parduodamos 
tik profesionaliems ūkininkams, o plačiajai 
visuomenei parduodamuose amonio nitrato 
preparatuose azoto koncentracija turi būti 
ribojama iki daugiausia 16 %.

Or. en

Pagrindimas

Apribojimas plačiajai visuomenei parduoti didelės koncentracijos trąšas yra svarbiausia 
priemonė siekiant veiksmingai užkirsti kelią teroristų išpuoliams. Praktinė patirtis ir 
bandomieji sprogdinimai rodo, kad potencialiems teroristams naudojantis internete 
pateikiamais sprogmenų gaminimo būdais paprasta pasigaminti bombų iš trąšų (pvz., iš 
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sodininkystės centro). Neseniai atlikus bandomuosius sprogdinimus buvo įrodyta, kad 20 % 
azoto koncentracijos riba yra nepakankamai saugi ir manoma, kad būtina nustatyti didžiausią 
16 % azoto koncentraciją amonio nitrato trąšose.   

Pakeitimas 11
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 53 punkto 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių nuo 
šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip dažų ir dažų 
nuėmiklių sudedamoji dalis, jei jo 
koncentracija yra 0,1 % masės arba 
didesnė.

Nepateikiamas į rinką nuo [6 mėnesiai nuo 
šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip dažų ir dažų 
nuėmiklių sudedamoji dalis, jei jo 
koncentracija yra 0,1 % masės arba 
didesnė.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Europos dažų nuėmiklių gamintojai šiuo metu nebeparduoda šios medžiagos 
vartotojams naudoti, draudimas turėtų įsigalioti kuo greičiau siekiant užkirsti kelią importui.
Terminologija turėtų būti suderinta su teisės aktų pakete dėl prekių naudojama terminologija. 

Pakeitimas 12
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 53 punkto 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių nuo 
šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip dažų ir dažų 
nuėmiklių sudedamoji dalis, jei jo 

Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių nuo 
šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip dažų, dažų 
nuėmiklių, valymo priemonių, blizgesio 



PE402.840v01-00 8/19 AM\712154LT.doc

LT

koncentracija yra 0,1 % masės arba 
didesnė.

emulsijų ir grindų sandariklių sudedamoji 
dalis, jei jo koncentracija yra 0,1 % masės 
arba didesnė.

Or. en

Pagrindimas

Šio pasiūlymo dėl sprendimo aiškinamajame memorandume nurodyta, kad DEGME 
pavojingas žmonių sveikatai, jei daro poveikį odai. Atsižvelgiant į rizikos vertinimo ataskaitą 
Nr. 793/93 ir į aiškinamąjį memorandumą, DEGME naudojamas dažuose, dažų nuėmikliuose, 
valymo priemonėse, blizgesio emulsijose, grindų sandarikliuose, langų plovimo skysčiuose ir 
odos plovimo priemonėse (muilas); taigi, apribojimai turėtų būti taikomi ir valymo 
priemonėms, blizgesio emulsijoms bei grindų sandarikliams. 

Pakeitimas 13
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 54 punkto 2 stulpelio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių
nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip purškiamųjų 
dažų sudedamoji dalis, jei jo koncentracija 
yra 3 % masės arba didesnė.

(1) Netiekiamas į rinką nuo [12 mėnesių
nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip purškiamųjų 
dažų sudedamoji dalis, jei jo koncentracija 
yra 3 % masės arba didesnė.

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkamos priežasties laukti 18 mėnesių, kad būtų uždraustas pirmasis pateikimas į rinką.
Visiškai pakanka 12 mėnesių. Terminologija turėtų būti suderinta su teisės aktų pakete dėl 
prekių naudojama terminologija. 

Pakeitimas 14
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 54 punkto 2 stulpelio 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių 
nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip purškiamųjų 
dažų sudedamoji dalis, jei jo koncentracija 
yra 3 % masės arba didesnė.

(1) Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių 
nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip purškiamųjų 
dažų ar purškiamųjų valiklių sudedamoji 
dalis, jei jo koncentracija yra 3 % masės 
arba didesnė.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į rizikos vertinimą, DEGBE kelia pavojų vartotojų sveikatai dėl poveikio 
įkvėpus, kai dažoma dažus purškiant. Aiškinamajame memorandume teigiama, kad DEGBE 
taip pat naudojama kaip valiklių ir ploviklių sudedamoji dalis; taigi, šių produktų 
purškikliams taip pat turėtų būti taikomi apribojimai.

Pakeitimas 15
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 54 punkto 2 stulpelio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 1 punkte nurodytos koncentracijos 
reikalavimo neatitinkantys dažai 
netiekiami į rinką plačiajai visuomenei 
parduoti nuo [24 mėnesiai nuo šio 
sprendimo įsigaliojimo].

(2) 1 punkte nurodytos koncentracijos 
reikalavimo neatitinkantys dažai 
nepateikiami plačiajai visuomenei parduoti 
nuo [15 mėnesių nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo].

Or. en

Pagrindimas

Dėl termino „tiekimas į rinką“ dažnai kyla painiavos. Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymo 7 
konstatuojamąją dalį ir į teisės aktų pakete dėl prekių naudojamą terminologiją, turėtų būti 
aišku, kad pagal šią antrąją datą nustatomas terminas, po kurio produkto pardavimas 
draudžiamas. Nėra tinkamos priežasties dar du metus po šio sprendimo įsigaliojimo leisti 
pardavinėti produktą. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, tai turėtų būti padaryta vėliausiai 
po 15 mėnesių.
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Pakeitimas 16
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 54 punkto 2 stulpelio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 1 punkte nurodytos koncentracijos 
reikalavimo neatitinkantys dažai netiekiami 
į rinką plačiajai visuomenei parduoti nuo 
[24 mėnesiai nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo].

(2) 1 punkte nurodytos koncentracijos 
reikalavimo neatitinkantys dažai arba 
valikliai netiekiami į rinką plačiajai 
visuomenei parduoti nuo [24 mėnesiai nuo 
šio sprendimo įsigaliojimo].

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į rizikos vertinimą, DEGBE kelia pavojų vartotojų sveikatai dėl poveikio 
įkvėpus, kai dažoma dažus purškiant. Aiškinamajame memorandume teigiama, kad DEGBE 
taip pat naudojama kaip valiklių ir ploviklių sudedamoji dalis; taigi, šių produktų 
purškikliams taip pat turėtų būti taikomi apribojimai.

Pakeitimas 17
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 54 punkto 2 stulpelio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, 
dažai, išskyrus purškiamuosius dažus, 
kuriuose DEGBE koncentracija yra 
daugiau kaip 3 % masės ir kurie tiekiami į 
rinką plačiajai visuomenei parduoti, nuo 
[24 mėnesiai nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo] įskaitomai ir nenutrinamai 

(3) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, 
dažai, išskyrus purškiamuosius dažus, 
kuriuose DEGBE koncentracija yra 
daugiau kaip 3 % masės ir kurie pateikiami
plačiajai visuomenei parduoti, nuo [15 
mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo] 
įskaitomai ir nenutrinamai ženklinami 
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ženklinami tokiu užrašu:
„Nenaudoti įrenginiuose dažams purkšti“

tokiu užrašu:
„Nenaudoti įrenginiuose dažams purkšti“

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkamos priežasties dar du metus po šio sprendimo įsigaliojimo neženklinti produktų.
Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, tai turėtų būti padaryta vėliausiai po 15 mėnesių.
Terminologija turėtų būti suderinta su teisės aktų pakete dėl prekių naudojama terminologija. 

Pakeitimas 18
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 54 punkto 2 stulpelio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, 
dažai, išskyrus purškiamuosius dažus, 
kuriuose DEGBE koncentracija yra 
daugiau kaip 3 % masės ir kurie tiekiami į 
rinką plačiajai visuomenei parduoti, nuo 
[24 mėnesiai nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo] įskaitomai ir nenutrinamai 
ženklinami tokiu užrašu:
„Nenaudoti įrenginiuose dažams purkšti“.

(3) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, 
dažai, valikliai ir plovikliai, išskyrus 
purškiklius, kuriuose DEGBE 
koncentracija yra daugiau kaip 3 % masės 
ir kurie tiekiami į rinką plačiajai 
visuomenei parduoti, nuo [24 mėnesiai nuo 
šio sprendimo įsigaliojimo] įskaitomai ir 
nenutrinamai ženklinami tokiu užrašu:
„Nenaudoti purškiamuosiuose
įrenginiuose“.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į rizikos vertinimą, DEGBE kelia pavojų vartotojų sveikatai dėl poveikio 
įkvėpus, kai dažoma dažus purškiant. Aiškinamajame memorandume teigiama, kad DEGBE 
taip pat naudojama kaip valiklių ir ploviklių sudedamoji dalis; taigi, šių produktų 
purškikliams taip pat turėtų būti taikomi apribojimai.
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Pakeitimas 19
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 55 punkto 2 stulpelio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Netiekiamas į rinką nuo [24 mėnesiai
nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip preparatų 
sudedamoji dalis, jei jo koncentracija yra 
didesnė kaip 0,1 % masės, išskyrus atvejus, 
kai:

(4) Nepateikiamas nuo [12 mėnesių nuo 
šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip preparatų 
sudedamoji dalis, jei jo koncentracija yra 
didesnė kaip 0,1 % masės, išskyrus atvejus, 
kai:

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkamos priežasties dar du metus po šio sprendimo įsigaliojimo netaikyti reikalavimų 
pakuotei. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, tai turėtų būti padaryta vėliausiai po 12 
mėnesių. Terminologija turėtų būti suderinta su teisės aktų pakete dėl prekių naudojama 
terminologija. 

Pakeitimas 20
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 55 punkto 2 stulpelio 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pakuotėje yra polietileninės pirštinės, (a) pakuotėje yra tinkamos pirštinės,

Siekiant nuoseklumo, tinkamos rūšies 
pirštinės patvirtinamos taikant šios 
direktyvos 2a straipsnyje nustatytą 
procedūrą.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į darbuotojų sveikatos srities institucijų informaciją, yra įvairių rūšių pirštinių, 
tinkamų dėvėti naudojant MDI, bet nė vienos iš jų nėra pagamintos iš polietileno. Taigi, užuot 
tiksliai nurodant pirštines, kurios netinka šiam tikslui, geriau įrašyti sąvoką „tinkamos 
pirštinės“. Konkrečios tinkamos rūšies pirštinės galėtų būti patvirtintos komitologijos proceso 
metu. 

Pakeitimas 21
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 55 punkto 2 stulpelio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Fiziniai ar juridiniai asmenys, pirmą 
kartą į rinką teikiantys MDI turinčius 
preparatus, 3 metus nuo 1 dalyje nurodytų 
ribojimų įgyvendinimo datos renka 
duomenis apie galimus žmonėms kilusios 
kvėpavimo takų alergijos atvejus 
naudojant MDI turinčius preparatus ir 
šiuos duomenis pateikia Komisijai. 
Duomenis renka kvėpavimo takų alergijos 
srityje besispecializuojantys centrai 
remdamiesi tyrimo protokolu ir gavę 
Komisijos sutikimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Esamų cheminių medžiagų reglamentą Nr. 793/93 2005 m. atlikus MDI rizikos 
vertinimą, iš Danijos aplinkos apsaugos agentūros, Vokietijos, JK ir Belgijos nuodingų 
medžiagų centrų ir pramonės atstovų buvo gauta naujų duomenų apie poveikį, iš kurių matyti, 
kad realiame gyvenime nėra pavojaus vartotojams. Prieš užsakant naujus didelio masto 
tyrimus, remiantis atitinkamo mokslinio komiteto patarimais reikėtų apsvarstyti, ar to iš tiesų 
reikia. Kadangi šio sprendimo nuostatos bus įrašytos į REACH reglamentą ir atitinkamuose 
šio reglamento straipsniuose reglamentuojamas galimas tolesnių tyrimų poreikis ir 
apribojimai, 6 punktą reikėtų išbraukti.
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Pakeitimas 22
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 55 punkto 2 stulpelio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Fiziniai ar juridiniai asmenys, pirmą 
kartą į rinką teikiantys MDI turinčius 
preparatus, 3 metus nuo 1 dalyje nurodytų 
ribojimų įgyvendinimo datos renka 
duomenis apie galimus žmonėms kilusios 
kvėpavimo takų alergijos atvejus naudojant 
MDI turinčius preparatus ir šiuos duomenis 
pateikia Komisijai. Duomenis renka 
kvėpavimo takų alergijos srityje 
besispecializuojantys centrai remdamiesi 
tyrimo protokolu ir gavę Komisijos 
sutikimą.

(6) Fiziniai ar juridiniai asmenys, į rinką 
teikiantys MDI turinčius preparatus, 3 
metus nuo 1 dalyje nurodytų ribojimų 
įgyvendinimo datos renka duomenis apie 
galimus žmonėms kilusios kvėpavimo takų 
alergijos atvejus naudojant MDI turinčius 
preparatus ir šiuos duomenis pateikia 
Komisijai siekiant įvertinti, ar taikytinos 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 
straipsnio 1 ir 3 dalys. Duomenis renka 
kvėpavimo takų alergijos srityje 
besispecializuojantys centrai remdamiesi 
tyrimo protokolu ir gavę Komisijos 
sutikimą.

Or. en

Pagrindimas

Visi fiziniai arba juridiniai asmenys, į rinką teikiantys MDI, turėtų pateikti duomenis apie 
kvėpavimo takų alergiją, o ne tik tie, kurie MDI į rinką teikia pirmą kartą. Papildomi 
duomenys renkami tam, kad galima būtų įvertinti kitų apribojimų poreikį.

Pakeitimas 23
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 56 punkto 2 stulpelio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Netiekiamas į rinką didesnėse nei 650 g
pakuotėse nuo [18 mėnesių nuo šio 

(8) Netiekiamas į rinką didesnėse nei 350 g
pakuotėse nuo [12 mėnesių nuo šio 
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sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip neopreno 
pagrindu gaminamų klijų sudedamoji dalis, 
jei jo koncentracija yra 0,1 % masės arba 
didesnė.

sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip neopreno 
pagrindu gaminamų klijų sudedamoji dalis, 
jei jo koncentracija yra 0,1 % masės arba 
didesnė.

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkamos priežasties laukti 18 mėnesių, kad būtų uždraustas pirmasis pateikimas į rinką.
Visiškai pakanka 12 mėnesių. Terminologija turėtų būti suderinta su teisės aktų pakete dėl 
prekių naudojama terminologija. 

Pakeitimas 24
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 56 punkto 2 stulpelio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Neopreno pagrindu gaminami klijai, 
kuriuose yra cikloheksano ir kurie 
neatitinka 1 punkto, netiekiami į rinką
plačiajai visuomenei parduoti nuo [24 
mėnesiai nuo šio sprendimo įsigaliojimo].

(9) Neopreno pagrindu gaminami klijai, 
kuriuose yra cikloheksano ir kurie 
neatitinka 1 punkto, nepateikiami plačiajai 
visuomenei parduoti nuo [15 mėnesių nuo 
šio sprendimo įsigaliojimo].

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkamos priežasties dar du metus po šio sprendimo įsigaliojimo leisti pardavinėti 
produktą. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, tai turėtų būti padaryta vėliausiai po 15 
mėnesių. Terminologija turėtų būti suderinta su teisės aktų pakete dėl prekių naudojama 
terminologija. 
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Pakeitimas 25
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 56 punkto 2 stulpelio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, 
neopreno pagrindu gaminami klijai, 
kuriuose cikloheksano koncentracija yra 
0,1 % masės arba didesnė ir kurie tiekiami 
į rinką plačiajai visuomenei parduoti, nuo 
[24 mėnesiai nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo] įskaitomai ir nenutrinamai 
ženklinami tokiu užrašu:

(10) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, 
neopreno pagrindu gaminami klijai, 
kuriuose cikloheksano koncentracija yra 
0,1 % masės arba didesnė ir kurie 
pateikiami plačiajai visuomenei parduoti, 
nuo [15 mėnesiai nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo] įskaitomai ir nenutrinamai 
ženklinami tokiu užrašu:

– „Nenaudoti esant blogai ventiliacijai. – „Nenaudoti esant blogai ventiliacijai.
– Nenaudoti kiliminei medžiagai kloti.“ – Nenaudoti kiliminei medžiagai kloti.“

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkamos priežasties dar du metus po šio sprendimo įsigaliojimo neženklinti produktų.
Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, tai turėtų būti padaryta vėliausiai po 15 mėnesių.
Terminologija turėtų būti suderinta su teisės aktų pakete dėl prekių naudojama terminologija. 

Pakeitimas 26
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 57 punkto 2 stulpelio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pirmą kartą netiekiamas į rinką nuo 
[18 mėnesių nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo] kaip medžiaga arba 
preparatuose, kuriuose yra daugiau kaip 
28 % masės azoto, susijusio su amonio 

(1) Netiekiamas į rinką nuo [12 mėnesių
nuo šio sprendimo įsigaliojimo] kaip 
medžiaga arba preparatuose, kuriuose yra 
daugiau kaip 28 % masės azoto, susijusio 
su amonio nitratu, kurie naudojami kaip 
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nitratu, kurie naudojami kaip kietosios 
paprastosios arba sudėtinės trąšos, išskyrus 
atvejus, kai trąšos atitinka techninius 
didelės azoto koncentracijos amonio nitrato 
trąšų reikalavimus, išdėstytus Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) 
Nr. 2003/2003 dėl trąšų III priede.

kietosios paprastosios arba sudėtinės 
trąšos, išskyrus atvejus, kai trąšos atitinka 
techninius didelės azoto koncentracijos 
amonio nitrato trąšų reikalavimus, 
išdėstytus Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų 
III priede.

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkamos priežasties laukti 18 mėnesių, kad būtų uždraustas pirmasis pateikimas į rinką.
Visiškai pakanka 12 mėnesių. Terminologija turėtų būti suderinta su teisės aktų pakete dėl 
prekių naudojama terminologija. 

Pakeitimas 27
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 57 punkto 2 stulpelio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių
nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip medžiaga arba 
preparatuose, kuriuose su amonio nitratu 
susijusio azoto koncentracija yra 20 % 
masės arba daugiau.

(2) Nepateikiamas nuo [15 mėnesių nuo 
šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip medžiaga arba 
preparatuose, kuriuose su amonio nitratu 
susijusio azoto koncentracija yra 20 % 
masės arba daugiau.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kitus to paties autoriaus pakeitimus, laikotarpis nuo pateikimo į rinką iki 
patiekimo plačiajai visuomenei parduoti neturėtų būti ilgesnis nei trys mėnesiai.  
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Pakeitimas 28
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 57 punkto 2 stulpelio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių 
nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip medžiaga arba 
preparatuose, kuriuose su amonio nitratu 
susijusio azoto koncentracija yra 20 %
masės arba daugiau.

(2) Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių 
nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip medžiaga arba 
preparatuose, kuriuose su amonio nitratu 
susijusio azoto koncentracija yra 28 %
masės arba daugiau.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje Europoje gaminamų trąšų apytikriai yra 27 % amonio nitrato. Galimybė išgauti iš 
trąšų amonio nitratą priklauso nuo jų kokybės, o ne vien tik nuo amonio nitrato kiekio.
Aiškinamajame memorandume teigiama, kad „amonio nitrato pagrindu pagamintos trąšos, 
kuriose yra mažiau kaip 28 % azoto, laikomos nekeliančiomis sprogimo pavojaus esant 
įprastoms tvarkymo ir naudojimo sąlygoms“, taigi azoto koncentracija turi būti ribojama iki 
mažiau kaip 28 %.

Pakeitimas 29
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo 57 punkto 2 stulpelio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių 
nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip medžiaga arba 
preparatuose, kuriuose su amonio nitratu 
susijusio azoto koncentracija yra 20 %
masės arba daugiau.

(2) Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių 
nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai 
visuomenei parduoti kaip medžiaga arba 
preparatuose, kuriuose su amonio nitratu 
susijusio azoto koncentracija yra didesnė 
nei 16 % masės.
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Or. en

Pagrindimas

Apribojimas plačiajai visuomenei parduoti didelės koncentracijos trąšas yra svarbiausia 
priemonė siekiant veiksmingai užkirsti kelią teroristų išpuoliams. Praktinė patirtis ir 
bandomieji sprogdinimai rodo, kad potencialiems teroristams naudojantis internete 
pateikiamais sprogmenų gaminimo būdais paprasta pasigaminti bombų iš trąšų (pvz., iš 
sodininkystės centro). Neseniai atlikus bandomuosius sprogdinimus buvo įrodyta, kad 20 % 
azoto koncentracijos riba yra nepakankamai saugi ir manoma, kad būtina nustatyti didžiausią 
16 % azoto koncentraciją amonio nitrato trąšose. 
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