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Amendement 5
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) DEGME wordt niet meer als 
bestanddeel van verven en 
verfafbijtmiddelen voor consumenten 
gebruikt. Uit de bovengenoemde 
risicobeoordeling is gebleken dat er een 
gezondheidsrisico voor de consument 
bestaat door blootstelling via de huid aan 
verven en verfafbijtmiddelen die DEGME 
bevatten. DEGME bevattende preparaten 
in verven en verfafbijtmiddelen mogen 
daarom niet meer voor levering aan het 
grote publiek op de markt worden 
gebracht. Met het oog op het markttoezicht 
moet voor DEGME in preparaten een 
grenswaarde van 0,1% worden vastgesteld.

(4) DEGME wordt niet meer als 
bestanddeel van verven en 
verfafbijtmiddelen voor consumenten 
gebruikt. Uit de bovengenoemde 
risicobeoordeling is gebleken dat er een 
gezondheidsrisico voor de consument 
bestaat door blootstelling via de huid aan 
verven en verfafbijtmiddelen die DEGME 
bevatten. DEGME bevattende preparaten 
in verven, verfafbijtmiddelen, 
reinigingsmiddelen, zelfglanzende 
emulsies en vloerkitten mogen daarom niet 
meer voor levering aan het grote publiek 
op de markt worden gebracht. Met het oog 
op het markttoezicht moet voor DEGME in 
preparaten een grenswaarde van 0,1% 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Zoals al wordt opgemerkt in de toelichting van het voorstel voor een beschikking, vormt 
DEGME een gevaar voor de gezondheid bij blootstelling via de huid. Volgens het 
risicobeoordelingverslag overeenkomstig Verordening 793/93 en de toelichting bij het 
voorstel wordt DEGME gebruikt in verven, verfafbijtmiddelen, reinigingsmiddelen, 
zelfglanzende emulsies, vloerkitten, ruitensproeiervloeistoffen, huidreinigingsproducten
(zeep); daarom moeten de beperkingen ook gelden voor reinigingsmiddelen, zelfglanzende 
emulsies en vloerkitten.
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Amendement 6
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) DEGBE wordt als bestanddeel van 
verven gebruikt. Uit de bovengenoemde 
risicobeoordeling voor DEGBE is gebleken 
dat er een gezondheidsrisico voor de 
consument bestaat als gevolg van 
blootstelling door inademing bij het spuiten 
van verf. Er moet een afgeleide veilige 
concentratiegrens van 3% voor DEGBE in 
spuitverven worden vastgesteld om het 
risico van blootstelling van consumenten 
door inademing te voorkomen.

(5) DEGBE wordt als bestanddeel van 
verven, kleurstoffen, inkten, detergentia 
en reinigingsmiddelen gebruikt. Uit de 
bovengenoemde risicobeoordeling voor 
DEGBE is gebleken dat er een 
gezondheidsrisico voor de consument 
bestaat als gevolg van blootstelling door 
inademing bij het spuiten van verf. Er moet 
een afgeleide veilige concentratiegrens van 
3% voor DEGBE in spuitverven en 
spuitreinigingsmiddelen worden 
vastgesteld om het risico van blootstelling 
van consumenten door inademing te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Volgens de risicobeoordeling vormt DEGBE een gevaar voor de gezondheid van de 
consument bij blootstelling door inademing bij het spuiten van verf. In de toelichting staat dat 
DEGBE ook wordt gebruikt als bestanddeel van kleurstoffen, inkten, detergentia en 
reinigingsmiddelen; daarom moeten de beperkingen ook gelden voor reinigingsmiddelen die 
worden gespoten, omdat de kans dat ze ingeademd worden groot is.

Amendement 7
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor andere verfsoorten dan 
spuitverven moet er een waarschuwing 
komen dat verf met een DEGBE-
concentratie van meer dan 3% niet in 

(6) Voor andere soorten verf en 
reinigingsmiddelen dan die welke worden 
gespoten moet er een waarschuwing 
komen dat verf en reinigingsmiddelen met 
een DEGBE-concentratie van meer dan 3% 
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spuitverfapparatuur mag worden gebruikt. niet in spuitverfapparatuur mogen worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Volgens de toelichting wordt DEGBE ook gebruikt als bestanddeel van reinigingsmiddelen; 
daarom moeten de beperkingen ook voor deze producten gelden.

Amendement 8
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Uit de risicobeoordeling voor MDI is 
gebleken dat de risico's bij gebruik van 
MDI bevattende preparaten door 
consumenten moeten worden beperkt in 
verband met blootstelling door inademing 
en via de huid. Om die risico's te 
voorkomen en weg te nemen mag het op de 
markt brengen met het oog op levering aan 
het grote publiek van MDI bevattende 
preparaten alleen worden toegestaan onder 
bepaalde voorwaarden, zoals de verplichte 
verstrekking van 
polyethyleenhandschoenen bij het product 
en nadere aanwijzingen op de verpakking. 
Aangezien de verstrekking van de 
beschermingsmiddelen en het drukken van 
de aanwijzingen een specifieke inspanning 
van de producenten vereist, moet er een 
langere overgangsperiode komen.

(8) Uit de risicobeoordeling voor MDI is
gebleken dat de risico's bij gebruik van 
MDI bevattende preparaten door 
consumenten moeten worden beperkt in 
verband met blootstelling door inademing 
en via de huid. Om die risico's te 
voorkomen en weg te nemen mag het op de 
markt brengen met het oog op levering aan 
het grote publiek van MDI bevattende 
preparaten alleen worden toegestaan onder 
bepaalde voorwaarden, zoals de verplichte 
verstrekking van geschikte handschoenen
bij het product en nadere aanwijzingen op 
de verpakking. Aangezien de verstrekking 
van de beschermingsmiddelen en het 
drukken van de aanwijzingen een 
specifieke inspanning van de producenten 
vereist, moet er een langere 
overgangsperiode komen.

Or. en

Motivering

Volgens informatie van organen op het gebied van de arbeidshygiëne zijn er verschillende 
soorten handschoenen die geschikt zijn bij gebruik van MDI, maar is geen daarvan gemaakt 
van polyethyleen.  Daarom kan beter gesproken worden van "geschikte handschoenen" in 
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plaats van een materiaal te noemen dat niet geschikt is voor dit doel. Welk soort 
handschoenen geschikt is kan dan worden bepaald in de comitologie.

Amendement 9
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Meststoffen op basis van 
ammoniumnitraat zijn oneigenlijk gebruikt 
voor het illegaal vervaardigen van 
explosieven. Daarvoor kunnen 
meststoffen met een stikstofgehalte vanaf 
20% worden gebruikt. Dergelijke 
meststoffen zouden alleen voor 
professioneel gebruik in de landbouw 
verkrijgbaar mogen zijn, zodat het 
stikstofgehalte van meststoffen die aan het 
grote publiek worden verkocht, kleiner 
moet zijn dan 20%.

(16) Meststoffen op basis van 
ammoniumnitraat zijn oneigenlijk gebruikt 
voor het illegaal vervaardigen van 
explosieven. Dergelijke meststoffen 
zouden alleen voor professioneel gebruik 
in de landbouw verkrijgbaar mogen zijn, 
zodat het stikstofgehalte van meststoffen 
die aan het grote publiek worden verkocht, 
kleiner moet zijn dan 28%.

Or. en

Motivering

Vele in Europa gefabriceerde meststoffen bevatten ongeveer 27% ammoniumnitraat. De 
mogelijkheid om ammoniumnitraat uit een meststof te isoleren hangt af van de kwaliteit ervan 
en niet alleen van het percentage ammoniumnitraat. In de toelichting staat: "Voor meststoffen 
op basis van ammoniumnitraat die een stikstofgehalte van minder dan 28% hebben, wordt 
ervan uitgegaan dat er bij normale hantering en gebruik geen explosiegevaar is." en daarom 
moet het verbod pas gelden als het stikstofgehalte 28% of meer is.

Amendement 10
Dan Jørgensen

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Meststoffen op basis van (16) Meststoffen op basis van 
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ammoniumnitraat zijn oneigenlijk gebruikt 
voor het illegaal vervaardigen van 
explosieven. Daarvoor kunnen meststoffen 
met een stikstofgehalte vanaf 20% worden 
gebruikt. Dergelijke meststoffen zouden 
alleen voor professioneel gebruik in de 
landbouw verkrijgbaar mogen zijn, zodat 
het stikstofgehalte van meststoffen die aan 
het grote publiek worden verkocht, kleiner
moet zijn dan 20%.

ammoniumnitraat zijn oneigenlijk gebruikt 
voor het illegaal vervaardigen van 
explosieven. Daarvoor kunnen meststoffen 
met een stikstofgehalte vanaf 16% worden 
gebruikt. Dergelijke meststoffen zouden 
alleen voor professioneel gebruik in de 
landbouw verkrijgbaar mogen zijn, zodat 
het stikstofgehalte van meststoffen die aan 
het grote publiek worden verkocht, 
maximaal 16% moet zijn.

Or. en

Motivering

Beperking van de toegang van het grote publiek tot meststoffen met een hoog stikstofgehalte is 
van cruciaal belang voor het voorkomen van terroristische aanslagen. Uit experimenten met 
springstoffen blijkt dat potentiële terroristen met gemak bommen kunnen vervaardigen met 
meststof (die bijvoorbeeld afkomstig is uit een tuincentrum) volgens eenvoudige recepten die 
te vinden zijn op het internet. Uit recente proeven blijkt dat een stikstofgehalte van maximaal 
20% onvoldoende veilig is en dat de drempel voor stikstof in ammoniumnitraat ten hoogste 
16% moet zijn  

Amendement 11
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 53 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet op de markt worden gebracht als 
bestanddeel, in een concentratie van 0,1 
massaprocent of meer, van verven en 
verfafbijtmiddelen die bestemd zijn voor 
levering aan het grote publiek.

Mag na [6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet op de markt ter beschikking worden 
gesteld als bestanddeel, in een concentratie 
van 0,1 massaprocent of meer, van verven 
en verfafbijtmiddelen die bestemd zijn 
voor levering aan het grote publiek.

Or. en
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Motivering

Daar Europese fabrikanten van verfafbijtmiddelen deze stof niet meer verkopen voor 
consumentengebruik, moet het verbod zo snel mogelijk van kracht worden om invoer te 
verhinderen.  De terminologie moet dezelfde zijn als wordt voorgesteld in het 
"goederenpakket". 

Amendement 12
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 53 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet op de markt worden gebracht als 
bestanddeel, in een concentratie van 0,1 
massaprocent of meer, van verven en
verfafbijtmiddelen die bestemd zijn voor 
levering aan het grote publiek.

Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet op de markt worden gebracht als 
bestanddeel, in een concentratie van 0,1 
massaprocent of meer, van verven,
verfafbijtmiddelen, reinigingsmiddelen, 
zelfglanzende emulsies en vloerkitten  die 
bestemd zijn voor levering aan het grote 
publiek.

Or. en

Motivering

Zoals al wordt opgemerkt in de toelichting van het voorstel voor een beschikking, vormt 
DEGME een gevaar voor de gezondheid bij blootstelling via de huid. Volgens het 
risicobeoordelingverslag overeenkomstig Verordening 793/93 en de toelichting bij het 
voorstel wordt DEGME gebruikt in verven, verfafbijtmiddelen, reinigingsmiddelen, 
zelfglanzende emulsies, vloerkitten, ruitensproeiervloeistoffen, huidreinigingsproducten 
(zeep); daarom moeten de beperkingen ook gelden voor reinigingsmiddelen, zelfglanzende 
emulsies en vloerkitten.
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Amendement 13
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 54 – kolom 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet voor het eerst op de markt worden 
gebracht als bestanddeel, in een 
concentratie van 3 massaprocent of meer, 
van spuitverven die bestemd zijn voor het 
grote publiek.

(1) Mag na [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet op de markt worden gebracht als 
bestanddeel, in een concentratie van 3 
massaprocent of meer, van spuitverven die 
bestemd zijn voor het grote publiek.

Or. en

Motivering

Er is geen goede reden om 18 maanden te wachten met een verbod op het voor het eerst op de 
markt brengen. 12 maanden is echt voldoende. De terminologie moet dezelfde zijn als wordt 
voorgesteld in het "goederenpakket".

Amendement 14
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 54 – kolom 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet voor het eerst op de markt worden 
gebracht als bestanddeel, in een 
concentratie van 3 massaprocent of meer, 
van spuitverven die bestemd zijn voor het 
grote publiek.

(1) Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet voor het eerst op de markt worden 
gebracht als bestanddeel, in een 
concentratie van 3 massaprocent of meer, 
van spuitverven en 
spuitreinigingsmiddelen die bestemd zijn 
voor het grote publiek.
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Or. en

Motivering

Volgens de risicobeoordeling vormt DEGBE een gevaar voor de gezondheid van de 
consument bij blootstelling door inademing bij het spuiten van verf. In de toelichting staat dat 
DEGBE ook wordt gebruikt als bestanddeel van detergentia en reinigingsmiddelen; daarom 
moeten de beperkingen ook voor deze producten gelden als ze worden verspoten.

Amendement 15
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 54 – kolom 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Verven die niet aan de in punt 1 
genoemde concentratiegrens voldoen, 
mogen na [24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet op de markt worden gebracht voor 
levering aan het grote publiek.

(2) Verven die niet aan de in punt 1 
genoemde concentratiegrens voldoen, 
mogen na [15 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet ter beschikking worden gesteld aan 
het grote publiek.

Or. en

Motivering

De term "op de markt brengen" heeft vaak tot verwarring geleid. Overeenkomstig overweging 
7 van het Commissievoorstel en de terminologie die wordt gebruikt in het "goederenpakket" 
moet duidelijk zijn dat deze tweede datum bepalend is voor de datum van het daadwerkelijke 
verbod op de verkoop van het product. Er is geen goede reden om toe te staan dat het product 
nog twee jaar na de inwerkingtreding van deze beschikking verkocht mag worden. Ter 
bescherming van de volksgezondheid moet het verbod uiterlijk na 15 maanden ingaan.
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Amendement 16
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 54 – kolom 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Verven die niet aan de in punt 1 
genoemde concentratiegrens voldoen, 
mogen na [24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet op de markt worden gebracht voor 
levering aan het grote publiek.

(2) Verven en reinigingsmiddelen die niet 
aan de in punt 1 genoemde 
concentratiegrens voldoen, mogen na [24 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
beschikking] niet op de markt worden 
gebracht voor levering aan het grote 
publiek.

Or. en

Motivering

Volgens de risicobeoordeling vormt DEGBE een gevaar voor de gezondheid van de 
consument bij blootstelling door inademing bij het spuiten van verf. In de toelichting staat dat 
DEGBE ook wordt gebruikt als bestanddeel van detergentia en reinigingsmiddelen; daarom 
moeten de beperkingen ook voor deze producten gelden als ze worden verspoten.

Amendement 17
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 54 – kolom 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Onverminderd andere communautaire 
wetgeving betreffende de indeling, 
verpakking en etikettering van gevaarlijke 
stoffen en preparaten moet op andere 
verven dan spuitverven, die meer dan 3 
massaprocent DEGBE bevatten en op de 
markt worden gebracht voor levering aan 
het grote publiek, uiterlijk op [24 maanden
na de inwerkingtreding van deze 

(3) Onverminderd andere communautaire 
wetgeving betreffende de indeling, 
verpakking en etikettering van gevaarlijke 
stoffen en preparaten moet op andere 
verven dan spuitverven, die meer dan 3 
massaprocent DEGBE bevatten en ter 
beschikking worden gesteld voor levering 
aan het grote publiek, uiterlijk op [15 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
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beschikking] duidelijk leesbaar en 
onuitwisbaar de volgende vermelding 
worden aangebracht:
"Niet gebruiken in verfspuitapparatuur".

beschikking] duidelijk leesbaar en 
onuitwisbaar de volgende vermelding 
worden aangebracht:
"Niet gebruiken in verfspuitapparatuur".

Or. en

Motivering

Er is geen goede reden om met de etikettering nog twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
beschikking te wachten. Ter bescherming van de volksgezondheid moet het verbod uiterlijk na 
15 maanden ingaan. De terminologie moet dezelfde zijn als wordt voorgesteld in het 
"goederenpakket".

Amendement 18
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 54 – kolom 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Onverminderd andere communautaire 
wetgeving betreffende de indeling, 
verpakking en etikettering van gevaarlijke 
stoffen en preparaten moet op andere 
verven dan spuitverven, die meer dan 3 
massaprocent DEGBE bevatten en op de 
markt worden gebracht voor levering aan 
het grote publiek, uiterlijk op [24 maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
beschikking] duidelijk leesbaar en 
onuitwisbaar de volgende vermelding 
worden aangebracht:
"Niet gebruiken in verfspuitapparatuur".

(3) Onverminderd andere communautaire 
wetgeving betreffende de indeling, 
verpakking en etikettering van gevaarlijke 
stoffen en preparaten moet op andere 
verven, detergentia en reinigingsmiddelen
dan sprays, die meer dan 3 massaprocent 
DEGBE bevatten en op de markt worden 
gebracht voor levering aan het grote 
publiek, uiterlijk op [24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
duidelijk leesbaar en onuitwisbaar de 
volgende vermelding worden aangebracht:
"Niet gebruiken in spuitapparatuur".

Or. en

Motivering

Volgens de risicobeoordeling vormt DEGBE een gevaar voor de gezondheid van de 
consument bij blootstelling door inademing bij het spuiten van verf. In de toelichting staat dat 
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DEGBE ook wordt gebruikt als bestanddeel van detergentia en reinigingsmiddelen; daarom 
moeten de beperkingen ook voor deze producten gelden als ze worden verspoten.

Amendement 19
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 55 – kolom 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Mag na [24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet op de markt worden gebracht als 
bestanddeel, in een concentratie van 0,1 
massaprocent of meer, van preparaten die 
bestemd zijn voor levering aan het grote 
publiek, tenzij de verpakking:

(4) Mag na [12 maanden na de
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet ter beschikking worden gesteld als 
bestanddeel, in een concentratie van 0,1 
massaprocent of meer, van preparaten die 
bestemd zijn voor levering aan het grote 
publiek, tenzij de verpakking:

Or. en

Motivering

Er is geen goede reden om met de eisen ten aanzien van de verpakking nog twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze beschikking te wachten. Ter bescherming van de volksgezondheid 
moet het verbod uiterlijk na 12 maanden ingaan. De terminologie moet dezelfde zijn als wordt 
voorgesteld in het "goederenpakket".

Amendement 20
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 55 – kolom 2 – punt 4 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) polyethyleenhandschoenen bevat; (a) geschikte handschoenen bevat;

Ter wille van de harmonisatie moet de 
aard van de geschikte handschoenen 
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worden vastgesteld volgens de procedure 
die wordt genoemd in artikel 2a van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Volgens informatie van organen op het gebied van de arbeidshygiëne zijn er verschillende 
soorten handschoenen die geschikt zijn bij gebruik van MDI, maar is geen daarvan gemaakt 
van polyethyleen.  Daarom kan beter gesproken worden van "geschikte handschoenen" in 
plaats van een materiaal te noemen dat niet geschikt is voor dit doel. Welk soort 
handschoenen geschikt is kan dan worden bepaald in de comitologie.

Amendement 21
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 55 – kolom 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Natuurlijke en rechtspersonen die 
MDI bevattende preparaten voor het eerst 
op de markt brengen, verzamelen binnen 
drie jaar na de datum waarop de in punt 1 
genoemde beperkingen van kracht 
worden, gegevens over mogelijke gevallen 
van personen die bij het gebruik van MDI 
bevattende preparaten luchtwegallergie 
vertonen, en stellen die gegevens ter 
beschikking van de Commissie. De 
gegevens worden verzameld volgens een 
studieprotocol waarbij gespecialiseerde 
instituten betrokken zijn en dat door de 
Commissie is goedgekeurd.

schrappen

Or. en

Motivering

Na afronding van de overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 793/93 inzake bestaande stoffen 
verrichte MDI-risicobeoordeling blijkt uit nieuwe blootstellingsgegevens van het Deense 
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agentschap voor milieubescherming, de gifcentra in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en 
België en van de industrie, dat de consument in het dagelijks leven geen gevaar loopt. 
Voordat grootschalige nieuwe studies in opdracht worden gegeven, moet in overleg met een 
ter zake bevoegd wetenschappelijk comité worden bekeken of deze studies echt nodig zijn. 
Daar de bepalingen van deze beschikking worden opgenomen in de REACH-verordening, 
gelden de desbetreffende artikelen van die verordening ten aanzien van verder onderzoek en 
de beperkingen die eventueel nodig zijn, en daarom moet punt 6 worden geschrapt.

Amendement 22
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 55 – kolom 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Natuurlijke en rechtspersonen die MDI 
bevattende preparaten voor het eerst op de 
markt brengen, verzamelen binnen drie jaar 
na de datum waarop de in punt 1 genoemde 
beperkingen van kracht worden, gegevens 
over mogelijke gevallen van personen die 
bij het gebruik van MDI bevattende 
preparaten luchtwegallergie vertonen, en 
stellen die gegevens ter beschikking van de 
Commissie. De gegevens worden 
verzameld volgens een studieprotocol 
waarbij gespecialiseerde instituten 
betrokken zijn en dat door de Commissie is 
goedgekeurd.

(6) Natuurlijke en rechtspersonen die MDI 
bevattende preparaten op de markt 
brengen, verzamelen binnen drie jaar na de 
datum waarop de in punt 1 genoemde 
beperkingen van kracht worden, gegevens 
over mogelijke gevallen van personen die 
bij het gebruik van MDI bevattende 
preparaten luchtwegallergie vertonen, en 
stellen die gegevens ter beschikking van de
Commissie teneinde vast te stellen of 
artikel 69, lid 1 en lid 3 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van toepassing is. 
De gegevens worden verzameld volgens 
een studieprotocol waarbij gespecialiseerde 
instituten betrokken zijn en dat door de 
Commissie is goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Alle natuurlijke en rechtspersonen die MDI op de markt brengen moeten gegevens over 
luchtwegallergie verstrekken, niet alleen zij die het voor het eerst op de markt brengen. Deze 
extra gegevens dienen om te bepalen of verdere beperkingen noodzakelijk zijn.
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Amendement 23
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 56 – kolom 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet voor het eerst op de markt worden 
gebracht als bestanddeel, in een 
concentratie van 3 massaprocent of meer, 
van spuitverven die bestemd zijn voor het 
grote publiek als bestanddeel in een 
concentratie van 0,1 massaprocent of meer, 
in een verpakking van meer dan 650 g.

(8) Mag na [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet op de markt worden gebracht als 
bestanddeel, in een concentratie van 3 
massaprocent of meer, van spuitverven die 
bestemd zijn voor het grote publiek als 
bestanddeel in een concentratie van 
0,1 massaprocent of meer, in een 
verpakking van meer dan 350 g.

Or. en

Motivering

Er is geen goede reden om 18 maanden te wachten met een verbod op het voor het eerst op de 
markt brengen. 12 maanden is echt voldoende. De terminologie moet dezelfde zijn als wordt 
voorgesteld in het "goederenpakket".

Amendement 24
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 56 – kolom 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Lijmen op basis van neopreen die 
cyclohexaan bevatten en niet aan punt 1 
voldoen, mogen na [24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet op de markt worden gebracht voor 
levering aan het grote publiek.

(2) Lijmen op basis van neopreen die 
cyclohexaan bevatten en niet aan punt 1 
voldoen, mogen na [15 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet ter beschikking worden gesteld voor 
levering aan het grote publiek.
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Or. en

Motivering

Er is geen goede reden om toe te staan dat het product nog twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze beschikking verkocht mag worden. Ter bescherming van de volksgezondheid moet 
het verbod uiterlijk na 15 maanden ingaan. De terminologie moet dezelfde zijn als wordt 
voorgesteld in het "goederenpakket".

Amendement 25
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 56 – kolom 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Onverminderd andere communautaire 
wetgeving betreffende de indeling, 
verpakking en etikettering van gevaarlijke 
stoffen en preparaten moet op de 
verpakking van lijmen op basis van 
neopreen die cyclohexaan bevatten in een 
concentratie van 0,1 massaprocent of meer 
en die na [24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] op 
de markt worden gebracht voor levering 
aan het grote publiek, duidelijk leesbaar en 
onuitwisbaar de volgende vermelding 
worden aangebracht:

(3) Onverminderd andere communautaire 
wetgeving betreffende de indeling, 
verpakking en etikettering van gevaarlijke 
stoffen en preparaten moet op de 
verpakking van lijmen op basis van 
neopreen die cyclohexaan bevatten in een 
concentratie van 0,1 massaprocent of meer 
en die na [15 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] ter 
beschikking worden gesteld voor levering 
aan het grote publiek, duidelijk leesbaar en 
onuitwisbaar de volgende vermelding 
worden aangebracht:

- "Niet gebruiken bij slechte ventilatie. "Niet gebruiken bij slechte ventilatie.
- Niet gebruiken voor het leggen van 
vloerbedekking".

Niet gebruiken voor het leggen van 
vloerbedekking".

Or. en

Motivering

Er is geen goede reden om met de etikettering nog twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
beschikking te wachten. Ter bescherming van de volksgezondheid moet het verbod uiterlijk na 
15 maanden ingaan. De terminologie moet dezelfde zijn als wordt voorgesteld in het 
"goederenpakket".
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Amendement 26
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 57 – kolom 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] als 
stof of in preparaten die meer dan 28 
massaprocent stikstof in verhouding tot het 
ammoniumnitraat bevatten, niet voor het 
eerst op de markt worden gebracht voor 
gebruik als vaste, enkelvoudige of 
samengestelde meststof, tenzij de meststof 
voldoet aan de technische bepalingen voor 
meststoffen op basis van ammoniumnitraat 
en met een hoog stikstofgehalte zoals 
vastgesteld in bijlage III bij Verordening 
(EG) nr. 2003/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake 
meststoffen**.

(1) Mag na [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] als 
stof of in preparaten die meer dan 28 
massaprocent stikstof in verhouding tot het 
ammoniumnitraat bevatten, niet op de 
markt worden gebracht voor gebruik als 
vaste, enkelvoudige of samengestelde 
meststof, tenzij de meststof voldoet aan de 
technische bepalingen voor meststoffen op 
basis van ammoniumnitraat en met een 
hoog stikstofgehalte zoals vastgesteld in 
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 
2003/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad inzake meststoffen**.

Or. en

Motivering

Er is geen goede reden om 18 maanden te wachten met een verbod op het voor het eerst op de 
markt brengen. 12 maanden is echt voldoende. De terminologie moet dezelfde zijn als wordt 
voorgesteld in het "goederenpakket".

Amendement 27
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 57 – kolom 2 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet als stof of in preparaten die 20 
massaprocent of meer stikstof in 
verhouding tot het ammoniumnitraat 
bevatten, op de markt worden gebracht
voor levering aan het grote publiek.

(2) Mag na [15 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet als stof of in preparaten die 20 
massaprocent of meer stikstof in 
verhouding tot het ammoniumnitraat 
bevatten, ter beschikking worden gesteld
voor levering aan het grote publiek.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de andere amendementen van dezelfde indiener mag de tijd tussen het op de 
markt brengen en het ter beschikking stellen aan het grote publiek niet langer zijn dan drie 
maanden. 

Amendement 28
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 57 – kolom 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet als stof of in preparaten die 20 
massaprocent of meer stikstof in 
verhouding tot het ammoniumnitraat 
bevatten, op de markt worden gebracht 
voor levering aan het grote publiek.

(2) Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet als stof of in preparaten die 28 
massaprocent of meer stikstof in 
verhouding tot het ammoniumnitraat 
bevatten, op de markt worden gebracht 
voor levering aan het grote publiek.

Or. en

Motivering

Vele in Europa gefabriceerde meststoffen bevatten ongeveer 27% ammoniumnitraat. De 
mogelijkheid om ammoniumnitraat uit een meststof te isoleren hangt af van de kwaliteit ervan 
en niet alleen van het percentage ammoniumnitraat. In de toelichting staat: "Voor meststoffen 
op basis van ammoniumnitraat die een stikstofgehalte van minder dan 28% hebben, wordt 
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ervan uitgegaan dat er bij normale hantering en gebruik geen explosiegevaar is." en daarom 
moet het verbod pas gelden als het stikstofgehalte 28% of meer is.

Amendement 29
Dan Jørgensen

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt 57 – kolom 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet als stof of in preparaten die 20 
massaprocent of meer stikstof in 
verhouding tot het ammoniumnitraat 
bevatten, op de markt worden gebracht 
voor levering aan het grote publiek.

(2) Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet als stof of in preparaten die meer dan 
16 massaprocent stikstof in verhouding tot 
het ammoniumnitraat bevatten, op de 
markt worden gebracht voor levering aan 
het grote publiek.

Or. en

Motivering

Beperking van de toegang van het grote publiek tot meststoffen met een hoog stikstofgehalte is 
van cruciaal belang voor het voorkomen van terroristische aanslagen. Uit experimenten met 
springstoffen blijkt dat potentiële terroristen met gemak bommen kunnen vervaardigen met 
meststof (bijvoorbeeld afkomstig uit een tuincentrum) volgens eenvoudige recepten die te 
vinden zijn op het internet. Uit recente proeven blijkt dat een stikstofgehalte van 20% niet 
veilig genoeg is en dat de drempel voor stikstof in ammoniumnitraat ten hoogste 16% moet 
zijn.
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