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Grozījums Nr. 5
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) DEGME vairs netiek izmantots par 
patērētājiem sadzīves vajadzībām 
izmantojamo krāsu un krāsas noņēmēju 
sastāvdaļu. Minētajā riska novērtējumā 
noskaidrots, ka pastāv risks patērētāju 
veselībai, DEGME saturošām krāsām un 
krāsas noņēmējiem iedarbojoties caur ādu. 
Tāpēc piegādēm iedzīvotājiem nedrīkst 
laist tirgū DEGME saturošus preparātus, 
ko izmanto krāsās un krāsas noņēmējos. 
Tirgus uzraudzības nolūkiem preparātos 
jānosaka DEGME pieļaujamā satura 
robežvērtība līdz 0,1 %.

(4) DEGME vairs netiek izmantots par 
patērētājiem sadzīves vajadzībām 
izmantojamo krāsu un krāsas noņēmēju 
sastāvdaļu. Minētajā riska novērtējumā 
noskaidrots, ka pastāv risks patērētāju 
veselībai, DEGME saturošām krāsām un 
krāsas noņēmējiem iedarbojoties caur ādu. 
Tāpēc piegādēm iedzīvotājiem nedrīkst 
laist tirgū DEGME saturošus preparātus, 
ko izmanto krāsās, krāsas noņēmējos, 
tīrīšanas līdzekļos, pašspodrinošās 
emulsijās un grīdu hermētiķiem. Tirgus 
uzraudzības nolūkiem preparātos jānosaka 
DEGME pieļaujamā satura robežvērtība 
līdz 0,1 %.

Or. en

Pamatojums

Lēmuma priekšlikuma paskaidrojuma rakstā konstatēts, ka DEGME rada apdraudējumu 
cilvēku veselībai, kaitīgi iedarbojoties caur ādu. Saskaņā ar riska novērtējumu atbilstīgi 
Regulai Nr. 793/93 un paskaidrojuma rakstu DEGME tiek izmantots krāsās, krāsu 
noņēmējos, tīrīšanas līdzekļos, pašspodrinošās emulsijās, grīdu hermētiķiem, vējstiklu 
mazgāšanas šķidrumos, ādas mazgāšanas līdzekļos (ziepēs); tāpēc ierobežojumi jāpiemēro 
arī tīrīšanas līdzekļiem, pašspodrinošām emulsijām un grīdas hermētiķiem.

Grozījums Nr. 6
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) DEGBE izmanto par krāsu sastāvdaļu. (5) DEGBE izmanto par krāsu, krāsošanas 
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Minētajā riska novērtējumā noskaidrots, ka 
pastāv risks patērētāju veselībai, DEGME
ieelpojot krāsošanas laikā ar 
izsmidzināšanu. Lai patērētājiem novērstu 
kaitīgās iedarbības risku ieelpojot, ar 
izsmidzināšanu lietojamajām krāsām 
jānosaka DEGME drošas koncentrācijas 
robežvērtība līdz 3 %.

materiālu, iespiedkrāsu, detergentu un
tīrīšanas līdzekļu sastāvdaļu. Minētajā 
riska novērtējumā noskaidrots, ka pastāv 
risks patērētāju veselībai, DEGBE ieelpojot 
krāsošanas laikā ar izsmidzināšanu. Lai 
patērētājiem novērstu kaitīgās iedarbības 
risku ieelpojot, ar izsmidzināšanu 
lietojamajām krāsām vai izsmidzināmiem 
tīrīšanas līdzekļiem jānosaka DEGBE
drošas koncentrācijas robežvērtība līdz 
3 %.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar riska novērtējumu ir noskaidrots, ka pastāv apdraudējums patērētāju veselībai, 
DEGBE ieelpojot krāsošanas laikā ar izsmidzināšanu. Paskaidrojuma rakstā izklāstīts, ka 
DEGBE izmanto arī par krāsošanas materiālu, iespiedkrāsu, detergentu un tīrīšanas līdzekļu 
sastāvdaļu; tāpēc ierobežojumi jāpiemēro izsmidzināmiem tīrīšanas līdzekļiem, jo līdzīgi 
iespējama to ieelpošana.

Grozījums Nr. 7
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Par krāsām, kuras lieto ar citiem 
paņēmieniem, izņemot smidzināšanu, ir 
vajadzīgs brīdinājums par to, ka tās 
nedrīkst lietot, izmantojot smidzināšanas 
ierīces, ja šajās krāsās DEGME
koncentrācija ir vienāda vai lielāka par 
3 %.

(6) Par krāsām vai izsmidzināmiem 
tīrīšanas līdzekļiem, kurus lieto ar citiem 
paņēmieniem, izņemot smidzināšanu, ir 
vajadzīgs brīdinājums par to, ka tos
nedrīkst lietot, izmantojot smidzināšanas 
ierīces, ja šajās krāsās vai tīrīšanas 
līdzekļos DEGBE koncentrācija ir vienāda 
vai lielāka par 3 %.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar paskaidrojuma rakstu DEGBE ir arī tīrīšanas līdzekļu sastāvā; tāpēc arī attiecībā 
uz šiem produktiem ir jāpiemēro ierobežojumi.
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Grozījums Nr. 8
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) MDI riska novērtējums liecina, ka 
nepieciešams ierobežot riskus, kas saistīti 
ar ieelpošanu un iedarbību caur ādu 
patērētājiem paredzēto MDI preparātu 
lietošanas laikā. Šo risku novēršanai un 
ierobežošanai piegādei iedzīvotājiem 
paredzētu MDI saturošu preparātu laišana 
tirgū jāatļauj, tikai ievērojot konkrētus 
nosacījumus, piemēram, obligāti 
iepakojumā pievienojot polietilēna
aizsargcimdus, bet uz iepakojuma sniedzot 
papildus instrukcijas. Tā kā aizsardzības 
līdzekļu nodrošināšanai un papildus 
instrukciju iespiešanai uz iepakojuma 
ražotājiem jāveic īpaši pasākumi, ir 
jānosaka ilgāks pārejas periods.

(8) MDI riska novērtējums liecina, ka 
nepieciešams ierobežot riskus, kas saistīti 
ar ieelpošanu un iedarbību caur ādu 
patērētājiem paredzēto MDI preparātu 
lietošanas laikā. Šo risku novēršanai un 
ierobežošanai piegādei iedzīvotājiem 
paredzētu MDI saturošu preparātu laišana 
tirgū jāatļauj, tikai ievērojot konkrētus 
nosacījumus, piemēram, obligāti 
iepakojumā pievienojot atbilstīgus
aizsargcimdus un uz iepakojuma sniedzot 
papildu instrukcijas. Tā kā aizsardzības 
līdzekļu nodrošināšanai un papildus 
instrukciju iespiešanai uz iepakojuma 
ražotājiem jāveic īpaši pasākumi, ir 
jānosaka ilgāks pārejas periods.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no institūcijām saistībā ar darba ņēmēju veselību, ir 
dažādi aizsargcimdu veidi, kas ir piemēroti darbam ar MDI, taču neviens no tiem nav 
gatavots no polietilēna.  Tāpēc vēlams minēt terminu „atbilstīgi aizsargcimdi”, nevis precizēt 
aizsargcimdu veidu, kas nav piemērots minētajam nolūkam. Atbilstīgo aizsargcimdu veidu var 
attiecīgi noteikt ar komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 9
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Amonija nitrāta minerālmēsli ir (16) Amonija nitrāta minerālmēsli ir 
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izmantoti nelikumīgai sprāgstvielu 
ražošanai. Šim nolūkam var tikt izmantoti 
mēslošanas līdzekļi, kuru slāpekļa saturs 
ir ne zemāks par 20 %. Piekļuves iespējas 
šādiem mēslošanas līdzekļiem jāierobežo 
tikai ar profesionālu lietojumu 
lauksaimniecībā, nosakot 20 % slāpekļa 
satura ierobežojumu amonija nitrāta 
preparātiem, kurus pārdod iedzīvotājiem.

izmantoti nelikumīgai sprāgstvielu 
ražošanai. Piekļuves iespējas šādiem 
mēslošanas līdzekļiem jāierobežo tikai ar 
profesionālu lietojumu lauksaimniecībā, 
nosakot 28 % slāpekļa satura ierobežojumu 
amonija nitrāta preparātiem, kurus pārdod 
iedzīvotājiem.

Or. en

Pamatojums

Daudzu Eiropā ražotu mēslošanas līdzekļu sastāvā ir aptuveni 27 % amonija nitrāta. Amonija 
nitrāta iegūšanas iespēja no mēslošanas līdzekļiem ir atkarīga no to kvalitātes, ne tikai no 
amonija nitrāta īpatsvara. Paskaidrojuma rakstā konstatēts, ka „minerālmēsli, kuru galvenā 
sastāvdaļa ir amonija nitrāts, netiek uzskatīti par sprādzienbīstamiem parastos 
transportēšanas, pārkraušanas un lietošanas apstākļos, ja to slāpekļa saturs ir zemāks par 
28 %”, tāpēc slāpekļa satura aizlieguma ierobežojumam jābūt 28 %.

Grozījums Nr. 10
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Amonija nitrāta minerālmēsli ir 
izmantoti nelikumīgai sprāgstvielu 
ražošanai. Šim nolūkam var tikt izmantoti 
mēslošanas līdzekļi, kuru slāpekļa saturs ir 
ne zemāks par 20 %. Piekļuves iespējas 
šādiem mēslošanas līdzekļiem jāierobežo 
tikai ar profesionālu lietojumu 
lauksaimniecībā, nosakot 20 % slāpekļa 
satura ierobežojumu amonija nitrāta 
preparātiem, kurus pārdod iedzīvotājiem.

(16) Amonija nitrāta minerālmēsli ir 
izmantoti nelikumīgai sprāgstvielu 
ražošanai. Šim nolūkam var tikt izmantoti 
mēslošanas līdzekļi, kuru slāpekļa saturs ir 
ne zemāks par 16 %. Piekļuves iespējas 
šādiem mēslošanas līdzekļiem jāierobežo 
tikai ar profesionālu lietojumu 
lauksaimniecībā, nosakot maksimāli 
pieļaujamo 16 % slāpekļa satura 
ierobežojumu amonija nitrāta preparātiem, 
kurus pārdod iedzīvotājiem.

Or. en
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Pamatojums

Iespēju ierobežošana iedzīvotāju piekļuvei augstas koncentrācijas mēslošanas līdzekļiem ir 
sevišķi svarīgs pasākums centienos efektīvi novērst teroristu uzbrukumus. Praktiskā pieredze 
un izmēģinājumu sprādzieni rāda, ka iespējamie teroristi var vienkārši izgatavot bumbas, 
izmantojot mēslošanas līdzekļus (piemēram, nopērkot tos dārzkopības veikalos) un internetā 
izvēloties vienkāršas instrukcijas par to izgatavošanu. Nesenie izmēģinājumu sprādzieni 
pierādīja, ka nav pietiekami droši noteikt slāpekļa satura 20 % robežu un ka ir nepieciešams 
noteikt slāpekļa, ko iegūst no amonija nitrāta, koncentrācijas maksimālo slieksni 16 %.  

Grozījums Nr. 11
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 53. punkts – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc šā 
lēmuma spēkā stāšanās], lai piegādātu 
iedzīvotājiem krāsu un krāsas noņēmēju 
sastāvā masas koncentrācijā, kas ir vienāda 
vai lielāka par 0,1 %.

Nedrīkst būt pieejams tirgū pēc [6 mēneši
pēc šā lēmuma spēkā stāšanās], lai 
piegādātu iedzīvotājiem krāsu un krāsas 
noņēmēju sastāvā masas koncentrācijā, kas 
ir vienāda vai lielāka par 0,1 %.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šo vielu Eiropas krāsu noņēmēju ražotāji patlaban netirgo patērētājiem, aizliegumam 
jāstājas spēkā pēc iespējas drīz, lai novērstu importu. Terminoloģija jāsaskaņo ar „preču 
aprites likumprojektos” ierosināto terminoloģiju. 

Grozījums Nr. 12
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 53. punkts – 2. sleja
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc šā 
lēmuma spēkā stāšanās], lai piegādātu 
iedzīvotājiem krāsu un krāsas noņēmēju 
sastāvā masas koncentrācijā, kas ir vienāda 
vai lielāka par 0,1 %.

Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc šā 
lēmuma spēkā stāšanās], lai piegādātu 
iedzīvotājiem krāsu, krāsas noņēmēju, 
tīrīšanas līdzekļu, pašspodrinošo emulsiju 
un grīdas hermētiķu sastāvā masas 
koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par 
0,1 %.

Or. en

Pamatojums

Lēmuma priekšlikuma paskaidrojuma rakstā konstatēts, ka DEGME rada apdraudējumu 
cilvēku veselībai, kaitīgi iedarbojoties caur ādu. Saskaņā ar riska novērtējumu atbilstīgi 
Regulai Nr. 793/93 un paskaidrojuma rakstu DEGME tiek izmantots krāsās, krāsu 
noņēmējos, tīrīšanas līdzekļos, pašspodrinošās emulsijās, grīdu hermētiķiem, vējstiklu 
mazgāšanas šķidrumos, ādas mazgāšanas līdzekļos (ziepēs); tāpēc ierobežojumi jāpiemēro 
arī tīrīšanas līdzekļiem, pašspodrinošām emulsijām un grīdas hermētiķiem.

Grozījums Nr. 13
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 54. punkts – 2. sleja – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās], lai piegādātu 
kā ar smidzināšanu lietojamo krāsu 
sastāvdaļu masas koncentrācijā, kas ir 
vienāda vai lielāka par 3 %.

(1) Nedrīkst laist tirgū pēc [12 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās], lai piegādātu 
kā ar smidzināšanu lietojamo krāsu 
sastāvdaļu masas koncentrācijā, kas ir 
vienāda vai lielāka par 3 %.

Or. en

Pamatojums

Nav dibināta iemesla gaidīt 18 mēnešus, lai aizliegtu to laist tirgū pirmo reizi. 12 mēneši ir 
pilnīgi pietiekams laiks. Terminoloģija jāsaskaņo ar „preču aprites likumprojektos” 
ierosināto terminoloģiju.
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Grozījums Nr. 14
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 54. punkts – 2. sleja – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās], lai piegādātu 
kā ar smidzināšanu lietojamo krāsu 
sastāvdaļu masas koncentrācijā, kas ir 
vienāda vai lielāka par 3 %.

(1) Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās], lai piegādātu 
kā ar smidzināšanu lietojamo krāsu vai 
izsmidzināmo tīrīšanas līdzekļu sastāvdaļu 
masas koncentrācijā, kas ir vienāda vai 
lielāka par 3 %.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar riska novērtējumu ir noskaidrots, ka pastāv apdraudējums patērētāju veselībai, 
DEGBE ieelpojot krāsošanas laikā ar izsmidzināšanu. Paskaidrojuma tekstā minēts, ka 
DEGBE izmanto arī par detergentu un tīrīšanas līdzekļu sastāvdaļu; tāpēc arī attiecībā uz 
šiem izsmidzināmiem produktiem ir jāpiemēro ierobežojumi.

Grozījums Nr. 15
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 54. punkts – 2. sleja – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Krāsas, kas neatbilst iepriekš 1. punktā 
noteiktajam koncentrācijas ierobežojumam, 
nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc šā 
lēmuma spēkā stāšanās].

(2) Krāsas, kas neatbilst iepriekš 1. punktā 
noteiktajam koncentrācijas ierobežojumam, 
nedrīkst būt pieejamas iedzīvotājiem pēc 
[15 mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās].

Or. en
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Pamatojums

Termins „laišana tirgū” ir bieži radījis neskaidrības. Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 
7. apsvērumu un terminoloģiju, ko lieto „preču aprites likumprojektos”, ir jābūt skaidram, ka 
šis otrais termiņš nosaka dienu, pēc kuras produkta faktiskā pārdošana ir aizliegta. Nav 
dibināta iemesla atļaujai turpināt pārdošanu vēl divus gadus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. 
Lai aizsargātu cilvēku veselību, tas jāveic vēlākais 15 mēnešu laikā.

Grozījums Nr. 16
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 54. punkts – 2. sleja – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Krāsas, kas neatbilst iepriekš 1. punktā 
noteiktajam koncentrācijas ierobežojumam, 
nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc šā 
lēmuma spēkā stāšanās].

(2) Krāsas vai tīrīšanas līdzekļus, kas 
neatbilst iepriekš 1. punktā noteiktajam 
koncentrācijas ierobežojumam, nedrīkst 
laist tirgū pārdošanai iedzīvotājiem pēc [24
mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās].

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar riska novērtējumu ir noskaidrots, ka pastāv apdraudējums patērētāju veselībai, 
DEGBE ieelpojot krāsošanas laikā ar izsmidzināšanu. Paskaidrojuma tekstā minēts, ka 
DEGBE izmanto arī par detergentu un tīrīšanas līdzekļu sastāvdaļu; tāpēc arī attiecībā uz 
šiem izsmidzināmiem produktiem ir jāpiemēro ierobežojumi.

Grozījums Nr. 17
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 54. punkts – 2. sleja – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Neskarot citu Kopienas noteikumu (3) Neskarot citu Kopienas noteikumu 



AM\712154LV.doc 11/19 PE402.840v01-00

LV

piemērošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu 
un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, krāsas, izņemot ar 
smidzināšanu lietojamās krāsas, kas satur 
vairāk nekā 3 % DEGBE un kas tiek 
laistas tirgū piegādēm iedzīvotājiem, līdz 
[24 mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās] 
skaidri salasāmi un neizdzēšami marķē 
šādi:
„Nelietot, izmantojot krāsas smidzināšanas 
ierīces”.

piemērošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu 
un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, krāsas, izņemot ar 
smidzināšanu lietojamās krāsas, kas satur 
vairāk nekā 3 % DEGBE un kas ir 
pieejamas tirgū piegādēm iedzīvotājiem, 
līdz [15 mēneši pēc šā lēmuma spēkā 
stāšanās] skaidri salasāmi un neizdzēšami 
marķē šādi:
„Nelietot, izmantojot krāsas smidzināšanas 
ierīces”.

Or. en

Pamatojums

Nav dibināta iemesla gaidīt marķēšanu vēl divus gadus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Lai 
aizsargātu cilvēku veselību, tas jāveic vēlākais 15 mēnešu laikā. Terminoloģija jāsaskaņo ar 
„preču aprites likumprojektos” ierosināto terminoloģiju.

Grozījums Nr. 18
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 54. punkts – 2. sleja – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Neskarot citu Kopienas noteikumu 
piemērošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu 
un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, krāsas, izņemot ar 
smidzināšanu lietojamās krāsas, kas satur 
vairāk nekā 3 % DEGBE un kas tiek laistas 
tirgū piegādēm iedzīvotājiem, līdz [24 
mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās] 
skaidri salasāmi un neizdzēšami marķē 
šādi:
„Nelietot, izmantojot krāsas smidzināšanas 
ierīces”.

(3) Neskarot citu Kopienas noteikumu 
piemērošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu 
un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, krāsas, detergentus un 
tīrīšanas līdzekļus, izņemot izsmidzināmas 
krāsas un līdzekļus, kas satur vairāk nekā 
3 % DEGBE un kas tiek laistas tirgū 
piegādēm iedzīvotājiem, līdz [24 mēneši 
pēc šā lēmuma spēkā stāšanās] skaidri 
salasāmi un neizdzēšami marķē šādi:
„Nelietot, izmantojot smidzināšanas 
ierīces”.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar riska novērtējumu ir noskaidrots, ka pastāv apdraudējums patērētāju veselībai, 
DEGBE ieelpojot krāsošanas laikā ar izsmidzināšanu. Paskaidrojuma tekstā minēts, ka 
DEGBE izmanto arī par detergentu un tīrīšanas līdzekļu sastāvdaļu; tāpēc arī attiecībā uz 
šiem izsmidzināmiem produktiem ir jāpiemēro ierobežojumi.

Grozījums Nr. 19
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 55. punkts – 2. sleja – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nedrīkst laist tirgū pēc [24 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās], lai piegādātu 
iedzīvotājiem paredzētu preparātu veidā 
masas koncentrācijā, kas ir vienāda vai 
lielāka par 0,1 %, ja iepakojumā:

(1) Nedrīkst būt pieejams tirgū pēc [12 
mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās], lai 
piegādātu iedzīvotājiem paredzētu 
preparātu veidā masas koncentrācijā, kas ir 
vienāda vai lielāka par 0,1 %, ja 
iepakojumā:

Or. en

Pamatojums

Nav dibināta iemesla gaidīt prasības iepakojumam vēl divus gadus pēc šā lēmuma stāšanās 
spēkā. Lai aizsargātu cilvēku veselību, tas jāveic vēlākais 12 mēnešu laikā. Terminoloģija 
jāsaskaņo ar „preču aprites likumprojektos” ierosināto terminoloģiju.

Grozījums Nr. 20
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 55. punkts – 2. sleja – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nav polietilēna aizsargcimdu; (a) nav atbilstīgu aizsargcimdu;
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Saskaņošanas labad konkrēts atbilstīgu 
aizsargcimdu veids jānosaka saskaņā ar 
šīs direktīvas 2.a pantā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no institūcijām saistībā ar darba ņēmēju veselību, ir 
dažādi aizsargcimdu veidi, kas ir piemēroti darbam ar MDI, taču neviens no tiem nav 
gatavots no polietilēna.  Tāpēc vēlams minēt terminu „atbilstīgi aizsargcimdi”, nevis precizēt 
aizsargcimdu veidu, kas nav piemērots minētajam nolūkam. Atbilstīgo aizsargcimdu veidu var 
attiecīgi noteikt ar komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 21
Miroslav Ouzký

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 55. punkts – 2. sleja – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Fiziskās un juridiskās personas, kas 
pirmo reizi laiž tirgū MDI saturošus 
preparātus, 3 gadus no (1) punktā 
noteikto ierobežojumu ieviešanas dienas 
vāc datus par iespējamajiem elpošanas 
ceļu alerģijas gadījumiem MDI saturošu 
preparātu lietošanas laikā, un šos datus 
paziņo Komisijai. Dati jāvāc saskaņā ar 
pētījumu protokolu, iesaistot specializētus 
centrus, un tie jāsaskaņo ar Komisiju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kopš 2005. gadā pabeigtā riska novērtējuma par MDI, ko veica saskaņā ar Regulu (EEK) 
Nr. 793/93 par esošo vielu riska novērtējumu, jauni dati par iedarbību, kuri saņemti no 
Dānijas Vides aizsardzības aģentūras, no Vācijas, Apvienotās Karalistes un Beļģijas 
toksikoloģijas centriem un rūpniecības nozares, ļauj secināt, ka patērētājiem risks reāli 
nepastāv. Pirms tiek uzticēts uzdevums veikt jaunu plašu pētniecību, konsultējoties ar 
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attiecīgo zinātnisko komiteju, ir jāapsver, vai šāda pētniecība patiesi ir nepieciešama. Tā kā 
šā lēmuma noteikumi tiks iekļauti REACH regulā, attiecīgi minētās regulas panti attieksies uz 
iespējamo nepieciešamību veikt turpmākus pētījumus vai noteikt ierobežojumus, un tāpēc 
3. punkts jāsvītro.

Grozījums Nr. 22
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 55. punkts – 2. sleja – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Fiziskās un juridiskās personas, kas 
pirmo reizi laiž tirgū MDI saturošus 
preparātus, 3 gadus no (1) punktā noteikto 
ierobežojumu ieviešanas dienas vāc datus 
par iespējamajiem elpošanas ceļu alerģijas 
gadījumiem MDI saturošu preparātu 
lietošanas laikā, un šos datus paziņo 
Komisijai. Dati jāvāc saskaņā ar pētījumu 
protokolu, iesaistot specializētus centrus, 
un tie jāsaskaņo ar Komisiju.

(3) Fiziskās un juridiskās personas, kas laiž 
tirgū MDI saturošus preparātus, 3 gadus no 
(1) punktā noteikto ierobežojumu 
ieviešanas dienas vāc datus par 
iespējamajiem elpošanas ceļu alerģijas 
gadījumiem MDI saturošu preparātu 
lietošanas laikā, un šos datus paziņo 
Komisijai, lai novērtētu, vai ir jāpiemēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 69. panta 1. un 
3. punkts. Dati jāvāc saskaņā ar pētījumu 
protokolu, iesaistot specializētus centrus, 
un tie jāsaskaņo ar Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Visām fiziskām vai juridiskām personām, kuras laiž MDI tirgū, jāiesniedz dati par elpošanas 
ceļu alerģijām, ne tikai tām, kuras laiž tirgū MDI pirmo reizi. Veic papildu datu vākšanu, ja 
jānovērtē nepieciešamība noteikt turpmākus ierobežojumus.

Grozījums Nr. 23
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 56. punkts – 2. sleja – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās], lai piegādātu 
iedzīvotājiem kā sastāvdaļu adhezīvos uz 
neoprēna bāzes masas koncentrācijā, kas ir 
vienāda vai lielāka par 0,1% un kas vienā 
iepakojumā ir vairāk par 650 g.

(1) Nedrīkst laist tirgū pēc [12 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās], lai piegādātu 
iedzīvotājiem kā sastāvdaļu adhezīvos uz 
neoprēna bāzes masas koncentrācijā, kas ir 
vienāda vai lielāka par 0,1% un kas vienā 
iepakojumā ir vairāk par 350 g.

Or. en

Pamatojums

Nav dibināta iemesla gaidīt 18 mēnešus, lai aizliegtu to laist tirgū pirmo reizi. 12 mēneši ir 
pilnīgi pietiekams laiks. Terminoloģija jāsaskaņo ar „preču aprites likumprojektos” 
ierosināto terminoloģiju.

Grozījums Nr. 24
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 56. punkts – 2. sleja – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Adhezīvus uz neoprēna bāzes, kas 
neatbilst iepriekš (1) punktā noteiktajiem 
ierobežojumiem, nedrīkst laist tirgū, lai 
piegādātu iedzīvotājiem, pēc [24 mēneši
pēc šā lēmuma spēkā stāšanās].

(2) Adhezīvi uz neoprēna bāzes, kas 
neatbilst iepriekš (1) punktā noteiktajiem 
ierobežojumiem, nedrīkst būt pieejami
tirgū, lai piegādātu iedzīvotājiem, pēc [15 
mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās].

Or. en

Pamatojums

Nav dibināta iemesla atļaujai turpināt pārdošanu vēl divus gadus pēc šā lēmuma stāšanās 
spēkā. Lai aizsargātu cilvēku veselību, tas jāveic vēlākais 15 mēnešu laikā. Terminoloģija 
jāsaskaņo ar „preču aprites likumprojektos” ierosināto terminoloģiju.
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Grozījums Nr. 25
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 56. punkts – 2. sleja – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Neskarot citu Kopienas noteikumu 
piemērošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu 
un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, adhezīvus uz neoprēna bāzes, 
kas satur cikloheksānu koncentrācijā, kas ir 
vienāda vai lielāka par 0,1 % pēc masas un 
kas tiek laisti tirgū, lai piegādātu 
iedzīvotājiem, līdz [24 mēneši pēc šā 
lēmuma spēkā stāšanās] skaidri salasāmi 
un neizdzēšami marķē šādi:

(3) Neskarot citu Kopienas noteikumu 
piemērošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu 
un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, adhezīvus uz neoprēna bāzes, 
kas satur cikloheksānu koncentrācijā, kas ir 
vienāda vai lielāka par 0,1 % pēc masas un 
kas ir pieejami tirgū, lai piegādātu 
iedzīvotājiem, līdz [15 mēneši pēc šā 
lēmuma spēkā stāšanās] skaidri salasāmi 
un neizdzēšami marķē šādi:

- „Nelietot slikti vēdināmās telpās. - „Nelietot slikti vēdināmās telpās.
- Nelietot grīdas segumu ieklāšanai.” - Nelietot grīdas segumu ieklāšanai.”

Or. en

Pamatojums

Nav dibināta iemesla gaidīt marķēšanu vēl divus gadus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Lai 
aizsargātu cilvēku veselību, tas jāveic vēlākais 15 mēnešu laikā. Terminoloģija jāsaskaņo ar 
„preču aprites likumprojektos” ierosināto terminoloģiju.

Grozījums Nr. 26
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 57. punkts – 2. sleja – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nedrīkst laist tirgū pirmo reizi pēc [18 
mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās] 
vielas vai tādu preparātu veidā, kuros 
slāpekļa masas daļa ir lielāka par 28 %, 
izsakot amonija nitrātā, izmantošanai par 

(1) Nedrīkst laist tirgū pēc [12 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās] vielas vai tādu 
preparātu veidā, kuros slāpekļa masas daļa 
ir lielāka par 28 %, izsakot amonija nitrātā, 
izmantošanai par cietajiem vienkāršajiem 
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cietajiem vienkāršajiem vai kompleksajiem 
minerālmēsliem, izņemot gadījumus, kad 
šāds mēslošanas līdzeklis atbilst Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas 
(EC) Nr. 2003/2003 III pielikuma 
tehniskajiem noteikumiem par amonija 
nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu 
slāpekļa saturu.

vai kompleksajiem minerālmēsliem, 
izņemot gadījumus, kad šāds mēslošanas 
līdzeklis atbilst Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EC) Nr. 2003/2003 
III pielikuma tehniskajiem noteikumiem 
par amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem 
ar augstu slāpekļa saturu.

Or. en

Pamatojums

Nav dibināta iemesla gaidīt 18 mēnešus, lai aizliegtu to laist tirgū pirmo reizi. 12 mēneši ir 
pilnīgi pietiekams laiks. Terminoloģija jāsaskaņo ar „preču aprites likumprojektos” 
ierosināto terminoloģiju.

Grozījums Nr. 27
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 57. punkts – 2. sleja – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās] piegādēm 
iedzīvotājiem vielas vai preparātu veidā, 
kuru slāpekļa masas daļa, izsakot amonija 
nitrātā, ir lielāks par 20 %.

(2) Nedrīkst būt pieejams tirgū pēc [15 
mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās] 
piegādēm iedzīvotājiem vielas vai 
preparātu veidā, kuru slāpekļa masas daļa, 
izsakot amonija nitrātā, ir lielāka par 20 %.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar citiem grozījumiem, ko ierosina šis autors, aizkavēšanās no tirgū laišanas brīža 
līdz iedzīvotāju piekļuves nodrošināšanai nedrīkst būt ilgāka par trim mēnešiem. 
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Grozījums Nr. 28
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 57. punkts – 2. sleja – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās] piegādēm 
iedzīvotājiem vielas vai preparātu veidā, 
kuru slāpekļa masas daļa, izsakot amonija 
nitrātā, ir lielāks par 20 %.

(2) Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās] piegādēm 
iedzīvotājiem vielas vai preparātu veidā, 
kuru slāpekļa masas daļa, izsakot amonija 
nitrātā, ir lielāka par 28 %.

Or. en

Pamatojums

Daudzu Eiropā ražotu mēslošanas līdzekļu sastāvā ir aptuveni 27 % amonija nitrāta. Amonija 
nitrāta iegūšanas iespēja no mēslošanas līdzekļiem ir atkarīga no to kvalitātes, ne tikai no 
amonija nitrāta īpatsvara. Paskaidrojuma rakstā konstatēts, ka „minerālmēsli, kuru galvenā 
sastāvdaļa ir amonija nitrāts, netiek uzskatīti par sprādzienbīstamiem parastos 
transportēšanas, pārkraušanas un lietošanas apstākļos, ja to slāpekļa saturs ir zemāks par 
28 %”, tāpēc slāpekļa satura aizlieguma ierobežojumam jābūt 28 %.

Grozījums Nr. 29
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – 57. punkts – 2. sleja – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās] piegādēm 
iedzīvotājiem vielas vai preparātu veidā, 
kuru slāpekļa masas daļa, izsakot amonija 
nitrātā, ir lielāks par 20 %.

(2) Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās] piegādēm 
iedzīvotājiem vielas vai preparātu veidā, 
kuru slāpekļa masas daļa, izsakot amonija 
nitrātā, ir lielāka par 16 %.

Or. en
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Pamatojums

Iespēju ierobežošana iedzīvotāju piekļuvei augstas koncentrācijas mēslošanas līdzekļiem ir 
sevišķi svarīgs pasākums centienos efektīvi novērst teroristu uzbrukumus. Praktiskā pieredze 
un izmēģinājumu sprādzieni rāda, ka iespējamie teroristi var vienkārši izgatavot bumbas, 
izmantojot mēslošanas līdzekļus (piemēram, nopērkot tos dārzkopības veikalos) un internetā 
izvēloties vienkāršas instrukcijas par to izgatavošanu. Nesenie izmēģinājumu sprādzieni 
pierādīja, ka nav pietiekami droši noteikt slāpekļa satura 20 % robežu un ka ir nepieciešams 
noteikt slāpekļa, ko iegūst no amonija nitrāta, koncentrācijas maksimālo slieksni 16 %.
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