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Poprawka 5
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) MEE nie jest już stosowane jako 
składnik farb i produktów do usuwania 
farby dla konsumentów. Wyżej 
wspomniana ocena ryzyka wykazała, że 
istnieje zagrożenie dla zdrowia 
konsumentów w związku z narażeniem 
skóry na farby i produkty do usuwania 
farby zawierające MEE. Zatem preparaty 
zawierające MEE stosowane w farbach i
produktach do usuwania farby nie powinny 
być wprowadzane do obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży. Dla celów nadzoru 
rynku należy przyjąć dopuszczalną 
zawartość 0,1 % MEE w preparatach.

(4) MEE nie jest już stosowane jako 
składnik farb i produktów do usuwania 
farby dla konsumentów. Wyżej 
wspomniana ocena ryzyka wykazała, że 
istnieje zagrożenie dla zdrowia 
konsumentów w związku z narażeniem 
skóry na farby i produkty do usuwania 
farby zawierające MEE. Zatem preparaty 
zawierające MEE stosowane w farbach, 
produktach do usuwania farby, środkach 
czyszczących, emulsjach
samonabłyszczających i podłogowych 
środkach uszczelniających nie powinny 
być wprowadzane do obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży. Dla celów nadzoru 
rynku należy przyjąć dopuszczalną 
zawartość 0,1 % MEE w preparatach.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek dot. memorandum objaśniającego stwierdza, że MEE stanowi zagrożenie dla 
zdrowia w przypadku kontaktu ze skórą. Zgodnie z oceną ryzyka 793/93 i memorandum 
wyjaśniającym MEE stosuje się w farbach, produktach do usuwania farby, środkach 
czyszczących, emulsjach samonabłyszczających, podłogowych środkach uszczelniających, 
płynach do spryskiwania przednich szyb samochodowych, środkach czyszczących skórę 
(mydłach);  Dlatego ograniczenia powinny objąć środki czyszczące, emulsje
samonabłyszczające i podłogowe środki uszczelniające;
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Poprawka 6
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) BEE jest stosowane jako składnik farb. 
Wyżej wspomniana ocena ryzyka 
dotycząca BEE wykazała, że istnieje 
zagrożenie dla zdrowia konsumentów w 
związku z narażeniem poprzez wdychanie 
w czasie stosowania produktów do 
usuwania farby. W celu przeciwdziałania 
ryzyku narażenia konsumentów poprzez 
wdychanie należy wprowadzić pochodny 
bezpieczny poziom stężenia BEE 3 %.

BEE jest stosowane jako składnik w 
farbach, barwnikach, atramentach, 
detergentach i środkach czyszczących. 
Wyżej wspomniana ocena ryzyka 
dotycząca BEE wykazała, że istnieje 
zagrożenie dla zdrowia konsumentów w 
związku z narażeniem poprzez wdychanie 
w czasie stosowania produktów do 
usuwania farby. W celu przeciwdziałania 
ryzyku narażenia konsumentów poprzez 
wdychanie należy wprowadzić bezpieczny 
poziom stężenia BEE 3 % w farbach w 
urządzeniach do rozpylania lub środkach 
czyszczących w urządzeniach do 
rozpylania..

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną ryzyka inhalacja BEE podczas stosowania farb w urządzeniach do 
rozpylania stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Memorandum objaśniające 
stwierdza, że BEE występuje również  jako składnik w barwnikach, atramentach, 
detergentach i środkach czyszczących; dlatego ograniczenia powinny objąć środki czyszczące 
w urządzeniach do rozpylania, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo inhalacji.

Poprawka 7
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W przypadku farb i produktów do 
usuwania farby należy wprowadzić wymóg 
ostrzeżenia przed stosowaniem tego 
rodzaju farb w urządzeniach do rozpylania, 

(6) W przypadku farb i środków 
czyszczących należy wprowadzić wymóg 
ostrzeżenia przed stosowaniem tego 
rodzaju farb lub środków czyszczących w 
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jeśli poziom stężenia BEE w tych farbach 
wynosi co najmniej 3 %.

urządzeniach do rozpylania, jeśli poziom 
stężenia BEE w tych farbach lub środkach 
czyszczących wynosi co najmniej 3 %.

Or. en

Uzasadnienie

Według memorandum objaśniającego BEE jest również składnikiem środków czyszczących.  
Dlatego ograniczenia powinny objąć również te produkty.

Poprawka 8
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ocena ryzyka dla MDI wykazała, że w 
przypadku stosowania preparatów 
zawierających MDI przez konsumenta 
istnieje potrzeba ograniczania ryzyka 
związanego z wdychaniem lub narażeniem 
skóry. Dla przeciwdziałania i 
wyeliminowania tego rodzaju ryzyka 
wprowadzanie do obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży preparatów 
zawierających MDI powinno być 
dozwolone tylko po spełnieniu określonych 
warunków, takich jak obowiązkowe 
dołączanie rękawic polietylenowych do 
opakowań i dodatkowe instrukcje na 
opakowaniu. Ponieważ przepis dotyczący 
wyposażenia ochronnego i drukowania 
odpowiednich informacji wiąże się z 
podjęciem określonych kroków przez 
producentów, należy ustanowić dłuższy 
okres przejściowy.

Ocena ryzyka dla MDI wykazała, że w 
przypadku stosowania preparatów 
zawierających MDI przez konsumenta 
istnieje potrzeba ograniczania ryzyka 
związanego z wdychaniem lub narażeniem 
skóry. Dla przeciwdziałania i 
wyeliminowania tego rodzaju ryzyka 
wprowadzanie do obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży preparatów 
zawierających MDI powinno być 
dozwolone tylko po spełnieniu określonych 
warunków, takich jak obowiązkowe 
dołączanie odpowiednich rękawic do 
opakowań i dodatkowe instrukcje na 
opakowaniu. Ponieważ przepis dotyczący 
wyposażenia ochronnego i drukowania 
odpowiednich informacji wiąże się z 
podjęciem określonych kroków przez 
producentów, należy ustanowić dłuższy 
okres przejściowy.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami pochodzącymi od instytucji dbających o zdrowie pracowników 
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rozmaite rodzaje rękawic są odpowiednie przy stosowaniu MDI, ale żadne z nich nie są z 
polietylenu.  Lepiej użyć określenia "odpowiednie rękawice" zamiast określać typ rękawic 
nieodpowiedni do tego celu. W ramach komitologii można później określić odpowiedni typ 
rękawic.

Poprawka 9
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Nawozy na bazie azotanu amonu 
mogą być stosowane w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem do nielegalnej produkcji 
materiałów wybuchowych. Rodzaje 
nawozów, które mogą być stosowane w 
tym celu, mają niską (20 %) zawartość 
azotu. Dostęp do tych rodzajów nawozów 
należy ograniczyć do stosowania w 
zawodowej działalności rolnej poprzez 
wprowadzenie limitu zawartości azotu (do 
20 %) w preparatach na bazie azotanu 
amonu znajdujących się w powszechnej 
sprzedaży.

(16) Nawozy na bazie azotanu amonu 
mogą być stosowane w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem do nielegalnej produkcji 
materiałów wybuchowych. Dostęp do tych 
rodzajów nawozów należy ograniczyć do 
stosowania w zawodowej działalności 
rolnej poprzez wprowadzenie limitu 
zawartości azotu (do 28%) w preparatach 
na bazie azotanu amonu znajdujących się 
w powszechnej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele nawozów produkowanych w Europie zawiera około 27% azotanu amonu. Możliwość 
pozyskania azotanu amonu z nawozu zależy od jakości nawozu, a nie tylko od zawartości 
azotanu amonu. Memorandum wyjaśniające mówi, że "uznaje się, że nawozy na bazie azotanu 
amonu zawierające mniej niż 28 % azotu w zwykłych warunkach podczas ich 
przechowywania i stosowania nie stwarzają zagrożenia wybuchem", dlatego należy ustalić 
limit 28% zawartości azotu.
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Poprawka 10
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Nawozy na bazie azotanu amonu 
mogą być stosowane w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem do nielegalnej produkcji 
materiałów wybuchowych. Rodzaje 
nawozów, które mogą być stosowane w 
tym celu, mają niską (20 %) zawartość 
azotu. Dostęp do tych rodzajów nawozów 
należy ograniczyć do stosowania w
zawodowej działalności rolnej poprzez 
wprowadzenie limitu zawartości azotu (do 
20 %) w preparatach na bazie azotanu 
amonu znajdujących się w powszechnej 
sprzedaży.

(16) Nawozy na bazie azotanu amonu 
mogą być stosowane w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem do nielegalnej produkcji 
materiałów wybuchowych. Rodzaje 
nawozów, które mogą być stosowane w 
tym celu, mają niską (16%) zawartość 
azotu. Dostęp do tych rodzajów nawozów 
należy ograniczyć do stosowania w 
zawodowej działalności rolnej poprzez 
wprowadzenie maksymalnego limitu 
zawartości azotu (do 16%) w preparatach 
na bazie azotanu amonu znajdujących się 
w powszechnej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie powszechnego dostępu do nawozów o wysokiej koncentracji jest 
najważniejszym krokiem mającym na celu skuteczne powstrzymanie ataków terrorystycznych. 
Doświadczenia praktyczne i wybuchy próbne wykazują, że potencjalnym terrorystom łatwo 
jest sporządzić ładunki wybuchowe z nawozów (np. ze sklepu ogrodniczego) przy 
wykorzystaniu prostych, dostępnych w Internecie, instrukcji budowy bomb. Niedawne 
wybuchy próbne wskazują, że próg 20% stężenia azotu nie daje pełnego bezpieczeństwa i 
niezbędne wydaje się ustalenie górnego limitu na poziomie 16% azotu zawartego w  azotanie 
amonu.  

Poprawka 11
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 53 - kolumna 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie należy wprowadzać do obrotu po [18 
miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, 
jako składnik farb i produktów do 
usuwania farby w stężeniu równym lub 
większym niż 0,1 % w masie.

Należy wycofać z obrotu po [6 miesiącach
od dnia wejścia w życie decyzji], w celu 
powszechnej sprzedaży, jako składnik farb 
i produktów do usuwania farby w stężeniu 
równym lub większym niż 0,1 % w masie.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ substancji tej nie sprzedają już klientom indywidualnym europejscy wytwórcy 
produktów do usuwania farby, w celu zapobieżenia importowi należy możliwie szybko 
wprowadzić ten zakaz.  Terminologię powinno się dostosować do terminologii stosowanej w 
"pakiecie towarowym". 

Poprawka 12
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 53 - kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie należy wprowadzać do obrotu po [18 
miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, 
jako składnik farb i produktów do 
usuwania farby w stężeniu równym lub 
większym niż 0,1 % w masie.

Nie należy wprowadzać do obrotu po [18 
miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, 
jako składnik farb, produktów do usuwania 
farby, środków czyszczących,  emulsji 
samonabłyszczających i podłogowych 
środków uszczelniających w stężeniu 
równym lub większym niż 0,1 % w masie.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek dot. memorandum objaśniającego stwierdza, że MEE stanowi zagrożenie dla 
zdrowia w przypadku kontaktu ze skórą. Zgodnie z oceną ryzyka 793/93 i memorandum 
wyjaśniającym MEE stosuje się w farbach, produktach do usuwania farby, środkach 
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czyszczących, emulsjach samonabłyszczających, podłogowych środkach uszczelniających, 
płynach do spryskiwania przednich szyb samochodowych, środkach czyszczących skórę 
(mydłach);  Dlatego ograniczenia powinny objąć środki czyszczące, emulsje 
samonabłyszczające i podłogowe środki uszczelniające;

Poprawka 13
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 54 - kolumna 2 - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Nie należy wprowadzać do obrotu po 
[18 miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, 
jako składnik farb w aerozolu w stężeniu 
równym lub większym niż 3 % w masie.

(1) Nie należy wprowadzać do obrotu po 
[12 miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, 
jako składnik farb w aerozolu w stężeniu 
równym lub większym niż 3 % w masie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu oczekiwać 18 miesięcy z zakazem pierwszego wprowadzenia do obrotu. Okres 
12 miesięcy jest dostatecznie długi. Terminologię powinno się dostosować do terminologii 
stosowanej w "pakiecie towarowym".

Poprawka 14
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 54 - kolumna 2 - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Nie należy wprowadzać do obrotu po 
[18 miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, 
jako składnik farb w aerozolu w stężeniu 
równym lub większym niż 3 % w masie.

(1) Nie należy wprowadzać do obrotu po 
[18 miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, 
jako składnik farb lub środków 
czyszczących w aerozolu w stężeniu 
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równym lub większym niż 3 % w masie.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną ryzyka inhalacja BEE podczas stosowania farb w urządzeniach do 
rozpylania stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Memorandum objaśniające 
stwierdza, że BEE występuje również  jako składnik w detergentach i środkach czyszczących; 
dlatego ograniczenie powinno objąć formy tych produktów w aerozolu.

Poprawka 15
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 54 - kolumna 2 - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Farby przekraczające limit stężenia 
podany w pkt (1) nie są wprowadzane do 
obrotu w celu powszechnej sprzedaży po 
[24 miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji].

(2) Farby przekraczające limit stężenia 
podany w pkt (1) zostają wycofane z 
obrotu w celu powszechnej sprzedaży po 
[15 miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji].

Or. en

Uzasadnienie

Termin "wprowadzenie do obrotu" prowadził często do nieporozumień. Zgodnie z punktem 7 
wniosku Komisji oraz terminologią stosowaną w "pakiecie towarowym" należy wyjaśnić, że ta 
druga data oznacza datę, po której zabroniona jest sprzedaż danego produktu. Nie ma 
powodu zezwalać na kontynuowanie sprzedaży jeszcze przez dwa lata od wejścia w życie 
decyzji. W celu ochrony zdrowia ludzkiego należy wprowadzić zakaz najpóźniej w ciągu 15 
miesięcy.
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Poprawka 16
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 54 - kolumna 2 - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Farby przekraczające limit stężenia 
podany w pkt (1) nie są wprowadzane do 
obrotu w celu powszechnej sprzedaży po 
[24 miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji].

(2) Farby lub środki czyszczące
przekraczające limit stężenia podany w pkt 
(1) nie są wprowadzane do obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży po [24 miesiącach 
od dnia wejścia w życie decyzji].

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną ryzyka inhalacja BEE podczas stosowania farb w urządzeniach do 
rozpylania stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Memorandum objaśniające 
stwierdza, że BEE występuje również  jako składnik w detergentach i środkach czyszczących; 
dlatego ograniczenie powinno objąć formy tych produktów w aerozolu.

Poprawka 17
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 54 - kolumna 2 - punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Bez uszczerbku dla innych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego klasyfikacji, opakowania i 
etykietowania substancji i preparatów 
niebezpiecznych farby inne niż farby w 
aerozolu zawierające ponad 3 % BEE w 
masie wprowadzane do obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży są czytelnie i 
trwale oznaczone do [24 miesiącach po 
wejściu w życie decyzji] w następujący 
sposób „Nie używać w urządzeniach do 

(3) Bez uszczerbku dla innych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego klasyfikacji, opakowania i 
etykietowania substancji i preparatów 
niebezpiecznych farby inne niż farby w 
aerozolu zawierające ponad 3 % BEE w 
masie dostępne w obrocie w celu 
powszechnej sprzedaży są czytelnie i 
trwale oznaczone do [15 miesiącach po 
wejściu w życie decyzji] w następujący 
sposób „Nie używać w urządzeniach do 
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rozpylania farb.” rozpylania farb.”

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu czekać z etykietowaniem jeszcze przez dwa lata od wejścia w życie decyzji. W 
celu ochrony zdrowia ludzkiego należy wprowadzić zakaz najpóźniej w ciągu 15 miesięcy. 
Terminologię powinno się dostosować do terminologii stosowanej w "pakiecie towarowym".

Poprawka 18
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 54 - kolumna 2 - punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Bez uszczerbku dla innych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego klasyfikacji, opakowania i 
etykietowania substancji i preparatów 
niebezpiecznych farby inne niż farby w 
aerozolu zawierające ponad 3 % BEE w 
masie wprowadzane do obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży są czytelnie i 
trwale oznaczone do [24 miesiącach po 
wejściu w życie decyzji] w następujący 
sposób „Nie używać w urządzeniach do 
rozpylania farb.”

(3) Bez uszczerbku dla innych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego klasyfikacji, opakowania i 
etykietowania substancji i preparatów 
niebezpiecznych farby, detergenty i środki 
czyszczące inne niż w aerozolu
zawierające ponad 3 % BEE w masie 
wprowadzane do obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży są czytelnie i 
trwale oznaczone do [24 miesiącach po 
wejściu w życie decyzji] w następujący 
sposób „Nie używać w urządzeniach do 
rozpylania.”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną ryzyka inhalacja BEE podczas stosowania farb w urządzeniach do 
rozpylania stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Memorandum objaśniające 
stwierdza, że BEE występuje również  jako składnik w detergentach i środkach czyszczących;
dlatego ograniczenie powinno objąć formy tych produktów w aerozolu.
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Poprawka 19
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 55 - kolumna 2 - punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Nie należy wprowadzać do obrotu po 
[24 miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji], jako składnik preparatów w 
stężeniu równym lub większym niż 0,1 % 
w masie, w celu powszechnej sprzedaży, 
chyba że opakowanie:

(4) Należy wycofać z obrotu po [12 
miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji], jako składnik preparatów w 
stężeniu równym lub większym niż 0,1 % 
w masie, w celu powszechnej sprzedaży, 
chyba że opakowanie:

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu odkładać wymogów dot. opakowania jeszcze przez dwa lata od wejścia w 
życie decyzji. W celu ochrony zdrowia ludzkiego należy wprowadzić zakaz najpóźniej w ciągu 
12 miesięcy. Terminologię powinno się dostosować do terminologii stosowanej w "pakiecie 
towarowym".

Poprawka 20
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 55 - kolumna 2 - punkt 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zawiera rękawice polietylenowe, (a) zawiera odpowiednie rękawice.

Ze względu na harmonizację rodzaj 
odpowiednich rękawic jest ustalany 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
2 lit. a)  niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami pochodzącymi od instytucji dbających o zdrowie pracowników 
rozmaite rodzaje rękawic są odpowiednie przy stosowaniu MDI, ale żadne z nich nie są z 
polietylenu. Lepiej użyć określenia "odpowiednie rękawice" zamiast określać typ rękawic 
nieodpowiedni do tego celu. W ramach komitologii można później określić odpowiedni typ 
rękawic.

Poprawka 21
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 55 - kolumna 2 - punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osoby fizyczne lub prawne 
wprowadzające do obrotu po raz pierwszy 
preparaty zawierające MDI, przez trzy lata 
od dnia wprowadzenia ograniczeń 
określonych w ust. 1 gromadzą dane 
dotyczące ewentualnych przypadków osób 
cierpiących na alergie oddechowe w 
czasie korzystania z preparatów 
zawierających MDI i udostępniają te dane 
Komisji. Dane są gromadzone zgodnie z 
protokołem badania, w którym uczestniczą 
specjalistyczne ośrodki i na które Komisja 
wyraziła zgodę.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W 2005 r. zakończono ocenę ryzyka dotyczącą MDI, przeprowadzoną zgodnie 
z rozporządzeniem 793/93 w sprawie istniejących substancji; nowe dane dotyczące narażenia 
na działanie substancji, przedstawione przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska, ośrodki 
toksykologiczne w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Belgii oraz podmioty przemysłowe, 
wskazują, że ryzyko dla konsumentów w rzeczywistości nie istnieje. Przed zleceniem nowych 
obszernych badań należy rozważyć ich konieczność po zasięgnięciu opinii odpowiedniej 
komisji naukowej. Ponieważ przepisy niniejszej decyzji włączone zostaną do rozporządzenia 
REACH, a jego odpowiednie artykuły obejmą ewentualną konieczność przeprowadzenia 
dalszych badań i wprowadzenia ograniczeń, punkt 6 powinien zostać skreślony.
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Poprawka 22
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 55 - kolumna 2 - punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osoby fizyczne lub prawne 
wprowadzające do obrotu po raz pierwszy
preparaty zawierające MDI, przez trzy lata 
od dnia wprowadzenia ograniczeń 
określonych w ust. 1 gromadzą dane 
dotyczące ewentualnych przypadków osób 
cierpiących na alergie oddechowe w czasie 
korzystania z preparatów zawierających 
MDI i udostępniają te dane Komisji. Dane 
są gromadzone zgodnie z protokołem 
badania, w którym uczestniczą 
specjalistyczne ośrodki i na które Komisja 
wyraziła zgodę.

(6) Osoby fizyczne lub prawne 
wprowadzające do obrotu preparaty 
zawierające MDI, przez trzy lata od dnia 
wprowadzenia ograniczeń określonych w 
ust. 1 gromadzą dane dotyczące 
ewentualnych przypadków osób 
cierpiących na alergie oddechowe w czasie 
korzystania z preparatów zawierających 
MDI i udostępniają te dane Komisji w celu 
oceny, czy stosuje się art. 69 pkt 1 i 3 
rozporządzenia (WE) 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Dane 
są gromadzone zgodnie z protokołem 
badania, w którym uczestniczą 
specjalistyczne ośrodki i na które Komisja 
wyraziła zgodę.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie osoby fizyczne lub prawne wprowadzające do obrotu MDI, nie tylko 
wprowadzające je po raz pierwszy,  powinny przedstawić dane dot. alergii oddechowych.
Dodatkowe dane zbiera się w celu oceny konieczności wprowadzenia dalszych ograniczeń.

Poprawka 23
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 56 - kolumna 2 - punkt 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Nie należy wprowadzać do obrotu po 
raz pierwszy po [18 miesiącach od dnia 
wejścia w życie decyzji], w celu 
powszechnej sprzedaży, jako składnik 
klejów na bazie neoprenu w stężeniach 
równych lub większych niż 0,1 % w masie 
w opakowaniach nie większych niż 650 g.

(8) Nie należy wprowadzać do obrotu po 
[12 miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, 
jako składnik klejów na bazie neoprenu w 
stężeniach równych lub większych niż 0,1 
% w masie w opakowaniach nie większych 
niż 350 g.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu oczekiwać 18 miesięcy z zakazem pierwszego wprowadzenia do obrotu. Okres 
12 miesięcy jest dostatecznie długi. Terminologię powinno się dostosować do terminologii 
stosowanej w "pakiecie towarowym".

Poprawka 24
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 56 - kolumna 2 - punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Kleje na bazie neoprenu zawierające 
cykloheksan i nie spełniające wymogów 
(1) nie są wprowadzane do obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży po [24 miesiącach
po wejściu w życie decyzji].

(9) Kleje na bazie neoprenu zawierające 
cykloheksan i nie spełniające wymogów 
(1) zostają wycofane z obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży po [15 miesiącach
po wejściu w życie decyzji].

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu zezwalać na kontynuowanie sprzedaży jeszcze przez dwa lata od wejścia w 
życie decyzji. W celu ochrony zdrowia ludzkiego należy wprowadzić zakaz najpóźniej w ciągu 
15 miesięcy. Terminologię powinno się dostosować do terminologii stosowanej w "pakiecie 
towarowym".
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Poprawka 25
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 56 - kolumna 2 - punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Bez uszczerbku dla innych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego klasyfikacji, opakowania i 
etykietowania substancji i preparatów 
niebezpiecznych kleje na bazie neoprenu 
zawierające cykloheksan w stężeniu 
równym lub większym niż 0,1 % w masie 
wprowadzane do obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży po [24 miesiącach
po wejściu w życie decyzji] muszą być 
czytelnie i trwale oznaczone w następujący 
sposób:

(10) Bez uszczerbku dla innych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego klasyfikacji, opakowania i 
etykietowania substancji i preparatów 
niebezpiecznych kleje na bazie neoprenu 
zawierające cykloheksan w stężeniu 
równym lub większym niż 0,1 % w masie 
dostępne w obrocie w celu powszechnej 
sprzedaży po [15 miesiącach po wejściu w 
życie decyzji] muszą być czytelnie i trwale 
oznaczone w następujący sposób:

- „Nie używać w przypadku słabej 
wentylacji”

„Nie używać w przypadku słabej 
wentylacji”

- „Nie używać do kładzenia dywanów” „Nie używać do kładzenia dywanów”

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu czekać z etykietowaniem jeszcze przez dwa lata od wejścia w życie decyzji. W 
celu ochrony zdrowia ludzkiego należy wprowadzić zakaz najpóźniej w ciągu 15 miesięcy.
Terminologię powinno się dostosować do terminologii stosowanej w "pakiecie towarowym".

Poprawka 26
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 57 - kolumna 2 - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Nie należy wprowadzać do obrotu po 
raz pierwszy po [18 miesiącach od dnia 

(1) Nie należy wprowadzać do obrotu po 
[12 miesiącach od dnia wejścia w życie 
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wejścia w życie decyzji] jako substancji 
lub w preparatach zawierających ponad 28 
% azotu w masie w stosunku do azotanu 
amonu, do użycia jako nawóz stały, jedno-
lub wieloskładnikowy, chyba że nawóz jest 
zgodny z przepisami technicznymi 
dotyczącymi nawozów na bazie azotanu 
amonu z wysoką zawartością azotu 
określonych w załączniku III do 
rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie nawozów.

decyzji] jako substancji lub w preparatach 
zawierających ponad 28 % azotu w masie 
w stosunku do azotanu amonu, do użycia 
jako nawóz stały, jedno- lub 
wieloskładnikowy, chyba że nawóz jest 
zgodny z przepisami technicznymi 
dotyczącymi nawozów na bazie azotanu 
amonu z wysoką zawartością azotu 
określonych w załączniku III do 
rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie nawozów.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu oczekiwać 18 miesięcy z zakazem pierwszego wprowadzenia do obrotu. Okres 
12 miesięcy jest dostatecznie długi. Terminologię powinno się dostosować do terminologii 
stosowanej w "pakiecie towarowym".

Poprawka 27
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 57 - kolumna 2 - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Nie należy wprowadzać do obrotu w 
celu powszechnej sprzedaży po [18 
miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji] jako substancji lub w preparatach 
zawierających co najmniej 20 % azotu w 
masie w stosunku do azotanu amonu.

(2) Należy wycofać z obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży po [15 miesiącach 
od dnia wejścia w życie decyzji] jako 
substancji lub w preparatach zawierających 
co najmniej 20 % azotu w masie w 
stosunku do azotanu amonu.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z innymi poprawkami wniesionymi przez tego samego autora okres pomiędzy 
wprowadzeniem do obrotu i udostępnieniem w celu powszechnej sprzedaży nie powinien 
przekraczać trzech miesięcy. 
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Poprawka 28
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 57 - kolumna 2 - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Nie należy wprowadzać do obrotu w 
celu powszechnej sprzedaży po [18 
miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji] jako substancji lub w preparatach 
zawierających co najmniej 20 % azotu w 
masie w stosunku do azotanu amonu.

Nie należy wprowadzać do obrotu w celu 
powszechnej sprzedaży po [18 miesiącach 
od dnia wejścia w życie decyzji] jako 
substancji lub w preparatach zawierających 
co najmniej 28% azotu w masie w 
stosunku do azotanu amonu.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele nawozów produkowanych w Europie zawiera około 27% azotanu amonu. Możliwość 
pozyskania azotanu amonu z nawozu zależy od jakości nawozu, a nie tylko od zawartości 
azotanu amonu. Memorandum wyjaśniające mówi, że "uznaje się, że nawozy na bazie azotanu 
amonu zawierające mniej niż 28 % azotu w zwykłych warunkach podczas ich 
przechowywania i stosowania nie stwarzają zagrożenia wybuchem", dlatego należy ustalić 
limit 28% zawartości azotu.

Poprawka 29
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I - punkt 57 - kolumna 2 - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Nie należy wprowadzać do obrotu w 
celu powszechnej sprzedaży po [18 
miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji] jako substancji lub w preparatach 
zawierających co najmniej 20 % azotu w 

(2) Nie należy wprowadzać do obrotu w 
celu powszechnej sprzedaży po [18 
miesiącach od dnia wejścia w życie 
decyzji] jako substancji lub w preparatach 
zawierających więcej niż 16% azotu w 
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masie w stosunku do azotanu amonu. masie w stosunku do azotanu amonu.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie powszechnego dostępu do nawozów o wysokiej koncentracji jest 
najważniejszym krokiem mającym na celu skuteczne powstrzymanie ataków terrorystycznych.
Doświadczenia praktyczne i wybuchy próbne wykazują, że potencjalnym terrorystom łatwo 
jest sporządzić ładunki wybuchowe z nawozów (np. ze sklepu ogrodniczego) przy 
wykorzystaniu prostych, dostępnych w Internecie, instrukcji budowy bomb. Niedawne 
wybuchy próbne wskazują, że próg 20% stężenia azotu nie daje pełnego bezpieczeństwa i 
niezbędne wydaje się ustalenie górnego limitu na poziomie 16% azotu zawartego w  azotanie 
amonu.
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