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Alteração 5
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O DEGME deixou de fazer parte da 
composição de tintas e decapantes 
destinados aos consumidores. Segundo a 
avaliação de riscos supracitada, a 
exposição cutânea a tintas ou a decapantes 
com DEGME representa um risco para a 
saúde dos consumidores. As preparações 
com DEGME utilizadas em tintas e
decapantes não devem, por conseguinte, 
ser colocadas no mercado para venda ao 
público em geral. Para efeitos de 
fiscalização do mercado, deve ser adoptado 
um valor-limite de 0,1% de DEGME nas 
preparações.

(4) O DEGME deixou de fazer parte da 
composição de tintas e decapantes 
destinados aos consumidores. Segundo a 
avaliação de riscos supracitada, a 
exposição cutânea a tintas ou a decapantes 
com DEGME representa um risco para a 
saúde dos consumidores. As preparações 
com DEGME utilizadas em tintas,
decapantes, agentes de limpeza, emulsões 
de polimento e vedantes não devem, por 
conseguinte, ser colocadas no mercado 
para venda ao público em geral. Para 
efeitos de fiscalização do mercado, deve 
ser adoptado um valor-limite de 0,1% de 
DEGME nas preparações.

Or. en

Justificação

Tal como se afirma na Exposição de Motivos da presente proposta de Decisão, a exposição 
cutânea ao DEGME representa um risco para a saúde dos consumidores. De acordo com o 
relatório de avaliação de risco 793/93 e com a referida Exposição de Motivos, o DEGME é 
utilizado em tintas, decapantes, agentes de limpeza, emulsões de polimento, vedantes, 
líquidos de lavagem do pára-brisas e produtos de limpeza da pele (sabão); por esse motivo, 
as restrições também se deverão aplicar aos agentes de limpeza, às emulsões de polimento e 
aos vedantes.
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Alteração 6
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O DEGBE entra na composição de 
tintas. A avaliação de riscos supracitada 
relativa ao DEGBE revelou um risco para a 
saúde dos consumidores devido à 
exposição por inalação durante a aplicação 
de tintas para pulverização. Deve ser 
introduzido um limite de concentração 
seguro, que foi calculado em 3% de 
DEGBE, em tintas para pulverização, de 
modo a evitar o risco de exposição por 
inalação para os consumidores.

(5) O DEGBE entra na composição de 
tintas, corantes, tintas de escrever, 
detergentes e produtos de limpeza. A 
avaliação de riscos supracitada relativa ao 
DEGBE revelou um risco para a saúde dos 
consumidores devido à exposição por 
inalação durante a aplicação de tintas para 
pulverização. Deve ser introduzido um 
limite de concentração seguro, que foi 
calculado em 3% de DEGBE, em tintas 
para pulverização, de modo a evitar o risco 
de exposição por inalação para os 
consumidores.

Or. en

Justificação

De acordo com a avaliação de risco, o DEGBE constitui uma ameaça para a saúde dos 
consumidores, se estes o inalarem durante a aplicação de tintas por pulverização. A 
Exposição de Motivos revela que o DEGBE também é utilizado na composição de corantes, 
tintas de escrever, detergentes e produtos de limpeza; por esse motivo, as restrições também 
se deverão aplicar aos produtos de limpeza apresentados sob a forma de pulverizadores, uma 
vez que a sua utilização potencia a possibilidade de inalação.

Alteração 7
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) No que diz respeito a outras tintas que 
não as tintas para pulverização, deve ser 
exigida uma advertência contra a sua 
utilização em equipamentos de 
pulverização quando estas tintas 

(6) No que diz respeito a outras tintas que 
não as tintas ou os produtos de limpeza 
para pulverização, deve ser exigida uma 
advertência contra a sua utilização em 
equipamentos de pulverização, quando 
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contenham DEGBE numa concentração 
igual ou superior a 3%.

estas tintas contenham DEGBE numa 
concentração igual ou superior a 3%.

Or. en

Justificação

De acordo com a Exposição de Motivos, o DEGBE também entra na composição dos 
produtos de limpeza; por esse motivo, as restrições também se deverão aplicar a este tipo de 
produtos.

Alteração 8
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Segundo a avaliação de riscos referente 
ao MDI, é necessário limitar os riscos nas 
aplicações de preparações com MDI 
destinadas aos consumidores, devido às 
preocupações suscitadas pela exposição 
cutânea e por inalação. Para prevenir e 
eliminar estes riscos, a colocação no 
mercado de preparações com MDI 
destinadas à venda ao público em geral 
deve ser autorizada apenas sob 
determinadas condições, como a integração 
obrigatória de luvas de polietileno e a 
aposição de instruções suplementares na 
embalagem. Já que o fornecimento de 
equipamento de protecção e a impressão 
das instruções pertinentes necessitarão 
esforços especiais por parte dos produtores, 
conviria prever um período de transição 
mais longo.

(8) Segundo a avaliação de riscos referente 
ao MDI, é necessário limitar os riscos nas 
aplicações de preparações com MDI 
destinadas aos consumidores, devido às 
preocupações suscitadas pela exposição 
cutânea e por inalação. Para prevenir e 
eliminar estes riscos, a colocação no 
mercado de preparações com MDI 
destinadas à venda ao público em geral 
deve ser autorizada apenas sob 
determinadas condições, como a integração 
obrigatória de luvas apropriadas e a 
aposição de instruções suplementares na 
embalagem. Já que o fornecimento de 
equipamento de protecção e a impressão 
das instruções pertinentes necessitarão 
esforços especiais por parte dos produtores, 
conviria prever um período de transição 
mais longo.

Or. en

Justificação

De acordo com a informação prestada por instituições especializadas no domínio da saúde 
no trabalho, há várias espécies de luvas adequadas ao manuseamento do MDI — mas 
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nenhuma delas é feita de polietileno. Por conseguinte, parece ser preferível a referência 
apenas a "luvas apropriadas", em vez de se especificar um tipo de luvas que não se presta ao 
fim em vista. O tipo de luvas mais adequadas poderá ser posteriormente fixado em sede de 
comitologia.

Alteração 9
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os adubos à base de nitrato de amónio 
foram utilizados incorrectamente para o 
fabrico ilícito de explosivos. Para tais fins 
basta, que os adubos tenham um teor de 
azoto de 20%. O acesso a esses tipos de 
adubos deve limitar-se a utilizações 
agrícolas profissionais, mediante 
imposição de um limite de menos de 20%
de azoto nas preparações à base de nitrato 
de amónio vendidas ao público em geral.

(16) Os adubos à base de nitrato de amónio 
foram utilizados incorrectamente para o 
fabrico ilícito de explosivos. O acesso a 
esses tipos de adubos deve limitar-se a 
utilizações agrícolas profissionais, 
mediante imposição de um limite de menos 
de 28% de azoto nas preparações à base de 
nitrato de amónio vendidas ao público em 
geral.

Or. en

Justificação

Muitos dos fertilizantes produzidos na Europa contêm cerca de 27% de nitrato de amónio. A 
possibilidade de extrair nitrato de amónio de um fertilizante depende do seu grau de 
qualidade, e não apenas da percentagem do respectivo teor. Tal como se afirma na 
Exposição de Motivos, os "adubos à base de nitrato de amónio com teor de azoto inferior a 
28% não são considerados como representando um risco de explosão em condições normais 
de manipulação e de utilização". Por este motivo, o limite máximo de teor de azoto deverá ser 
de 28%.
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Alteração 10
Dan Jørgensen

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os adubos à base de nitrato de amónio 
foram utilizados incorrectamente para o 
fabrico ilícito de explosivos. Para tais fins 
basta, que os adubos tenham um teor de 
azoto de 20%. O acesso a esses tipos de 
adubos deve limitar-se a utilizações 
agrícolas profissionais, mediante 
imposição de um limite de menos de 20%
de azoto nas preparações à base de nitrato 
de amónio vendidas ao público em geral.

(16) Os adubos à base de nitrato de amónio 
foram utilizados incorrectamente para o 
fabrico ilícito de explosivos. Para tais fins,
basta que os adubos tenham um teor de 
azoto de 16%. O acesso a esses tipos de 
adubos deve limitar-se a utilizações 
agrícolas profissionais, mediante 
imposição de um limite máximo de 16% de 
azoto nas preparações à base de nitrato de 
amónio vendidas ao público em geral.

Or. en

Justificação

Uma restrição do acesso do grande público a fertilizantes altamente concentrados é uma 
medida primordial do esforço para prevenir com eficácia a ocorrência de ataques terroristas. 
As experiências práticas e as explosões de carácter experimental demonstram a facilidade 
com que potenciais terroristas poderiam produzir bombas a partir de fertilizantes (retirados, 
por exemplo, de um viveiro), recorrendo a simples receitas de explosivos encontradas na 
Internet. Uma série de explosões experimentais realizadas recentemente mostram igualmente 
que um teor de azoto de 20% não apresenta a segurança adequada, sendo, por isso, 
indispensável fixar em 16% o teor máximo de azoto das preparações à base de nitrato de 
amónio.

Alteração 11
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 53 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Não pode ser colocado no mercado após 
[18 meses após a entrada em vigor da 
presente decisão], para venda ao público 

Não pode ser comercializado após [6 
meses após a entrada em vigor da presente 
decisão], para venda ao público em geral, 
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em geral, como componente de tintas e de 
decapantes, em concentrações iguais ou 
superiores a 0,1% em massa.

como componente de tintas e de 
decapantes, em concentrações iguais ou 
superiores a 0,1% em massa.

Or. en

Justificação

Uma vez que esta substância já deixou de ser comercializada pelos fabricantes europeus de 
decapantes de tinta para uso dos consumidores, a proibição deverá entrar em vigor tão 
depressa quanto possível, a fim de impedir a realização de importações. A terminologia 
deverá ser harmonizada com a que é proposta no "pacote relativo às mercadorias".

Alteração 12
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 53 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Não pode ser colocado no mercado após 
[18 meses após a entrada em vigor da 
presente decisão], para venda ao público 
em geral, como componente de tintas e de
decapantes, em concentrações iguais ou 
superiores a 0,1% em massa.

Não pode ser colocado no mercado após 
[18 meses após a entrada em vigor da 
presente decisão], para venda ao público 
em geral, como componente de tintas,
decapantes, agentes de limpeza, emulsões 
de polimento e vedantes, em concentrações 
iguais ou superiores a 0,1% em massa.

Or. en

Justificação

Tal como se afirma na Exposição de Motivos da presente proposta de Decisão, a exposição 
cutânea ao DEGME representa um risco para a saúde dos consumidores. De acordo com o 
relatório de avaliação de risco 793/93 e com a referida Exposição de Motivos, o DEGME é 
utilizado em tintas, decapantes, agentes de limpeza, emulsões de polimento, vedantes, 
líquidos de lavagem do pára-brisas e produtos de limpeza da pele (sabão); por esse motivo, 
as restrições também se deverão aplicar aos agentes de limpeza, às emulsões de polimento e 
aos vedantes.
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Alteração 13
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 54 – coluna 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Não pode ser colocado no mercado pela 
primeira vez após [18 meses após a entrada 
em vigor da presente decisão], para venda 
ao público em geral, como componente de 
tintas para pulverização, em concentrações 
iguais ou superiores a 3% em massa.

(1) Não pode ser colocado no mercado 
após [12 meses após a entrada em vigor da 
presente decisão], para venda ao público 
em geral, como componente de tintas para 
pulverização, em concentrações iguais ou 
superiores a 3% em massa.

Or. en

Justificação

Não há qualquer razão para se esperar 18 meses para proibir a primeira colocação no 
mercado. Doze meses afiguram-se suficientes. A terminologia deverá ser harmonizada com a 
que é proposta no "pacote relativo às mercadorias".

Alteração 14
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 54 – coluna 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Não pode ser colocado no mercado pela 
primeira vez após [18 meses após a entrada 
em vigor da presente decisão], para venda 
ao público em geral, como componente de 
tintas para pulverização, em concentrações 
iguais ou superiores a 3% em massa.

(1) Não pode ser colocado no mercado pela 
primeira vez após [18 meses após a entrada 
em vigor da presente decisão], para venda 
ao público em geral, como componente de 
tintas ou produtos de limpeza para 
pulverização, em concentrações iguais ou 
superiores a 3% em massa.

Or. en
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Justificação

De acordo com a avaliação de risco, o DEGBE constitui uma ameaça para a saúde dos 
consumidores, se estes o inalarem durante a aplicação de tintas por pulverização. A 
Exposição de Motivos revela que o DEGBE também é utilizado na composição de detergentes 
e de produtos de limpeza; por esse motivo, as restrições também se deverão aplicar aos 
produtos de limpeza apresentados sob a forma de pulverizadores.

Alteração 15
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 54 – coluna 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As tintas que não respeitem o limite de 
concentração indicado no n.º 1 não podem 
ser colocadas no mercado para venda ao 
público em geral após [24 meses após a 
entrada em vigor da presente decisão].

(2) As tintas que não respeitem o limite de 
concentração indicado no n.º 1 não podem 
ser comercializadas ao público em geral 
após [15 meses após a entrada em vigor da 
presente decisão].

Or. en

Justificação

A expressão "colocadas no mercado para venda" gerou amiúde alguma confusão. Em 
conformidade com o Considerando 7 da proposta da Comissão e a terminologia utilizada no 
"pacote relativo às mercadorias", deveria ficar claro que esta segunda data fixa o momento a 
partir do qual a venda do produto propriamente dita passará a estar sujeita a proibição. Não 
há qualquer razão para se permitir que o produto continue à venda dois anos após a entrada 
em vigor da presente Decisão. A fim de acautelar a saúde humana, a proibição deverá 
ocorrer, no máximo, 15 meses após a entrada em vigor deste diploma.

Alteração 16
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 54 – coluna 2 – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) As tintas que não respeitem o limite de 
concentração indicado no n.º 1 não podem 
ser colocadas no mercado para venda ao 
público em geral após [24 meses após a 
entrada em vigor da presente decisão].

(2) As tintas ou produtos de limpeza que 
não respeitem o limite de concentração 
indicado no n.º 1 não podem ser colocadas 
no mercado para venda ao público em geral 
após [24 meses após a entrada em vigor da 
presente decisão].

Or. en

Justificação

De acordo com a avaliação de risco, o DEGBE constitui uma ameaça para a saúde dos 
consumidores, se estes o inalarem durante a aplicação de tintas por pulverização. A 
Exposição de Motivos revela que o DEGBE também é utilizado na composição de detergentes 
e de produtos de limpeza; por esse motivo, as restrições também se deverão aplicar aos 
produtos de limpeza apresentados sob a forma de pulverizadores.

Alteração 17
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 54 – coluna 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Sem prejuízo de outras disposições da 
legislação comunitária relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e de preparações perigosas, as 
tintas que não as tintas para pulverização 
contendo mais de 3% de DEGBE em 
massa, colocadas no mercado para venda 
ao público em geral, devem, até [24 meses 
após a entrada em vigor da presente 
decisão], ostentar de maneira legível e 
indelével a menção seguinte:
«Não utilizar em equipamentos para 
pintura por pulverização».

(3) Sem prejuízo de outras disposições da 
legislação comunitária relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e de preparações perigosas, as 
tintas que não as tintas para pulverização 
contendo mais de 3% de DEGBE em 
massa, comercializadas para venda ao 
público em geral, devem, até [15 meses 
após a entrada em vigor da presente 
decisão], ostentar de maneira legível e 
indelével a menção seguinte:
«Não utilizar em equipamentos para 
pintura por pulverização».

Or. en
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Justificação

Não há qualquer razão para se esperar que a rotulagem só comece a ser efectuada dois anos 
após a entrada em vigor da presente Decisão. A fim de acautelar a saúde humana, ela deverá 
começar a ser feita, no máximo, 15 meses após a entrada em vigor deste diploma. A 
terminologia deverá ser harmonizada com a que é proposta no "pacote relativo às 
mercadorias".

Alteração 18
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 54 – coluna 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Sem prejuízo de outras disposições da 
legislação comunitária relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e de preparações perigosas, as 
tintas que não as tintas para pulverização 
contendo mais de 3% de DEGBE em 
massa, colocadas no mercado para venda 
ao público em geral, devem, até [24 meses 
após a entrada em vigor da presente 
decisão], ostentar de maneira legível e 
indelével a menção seguinte:
«Não utilizar em equipamentos para 
pintura por pulverização».

(3) Sem prejuízo de outras disposições da 
legislação comunitária relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e de preparações perigosas, as 
tintas, os detergentes e os produtos de 
limpeza que não sejam pulverizáveis e 
contenham mais de 3% de DEGBE em 
massa, colocadas no mercado para venda 
ao público em geral, devem, até [24 meses 
após a entrada em vigor da presente 
decisão], ostentar de maneira legível e 
indelével a menção seguinte:
«Não utilizar em equipamentos para 
pulverização».

Or. en

Justificação

De acordo com a avaliação de risco, o DEGBE constitui uma ameaça para a saúde dos 
consumidores, se estes o inalarem durante a aplicação de tintas por pulverização. A 
Exposição de Motivos revela que o DEGBE também é utilizado na composição de detergentes 
e de produtos de limpeza; por esse motivo, as restrições também se deverão aplicar aos 
produtos de limpeza apresentados sob a forma de pulverizadores.



AM\712154PT.doc 13/20 PE402.840v01-00

PT

Alteração 19
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 55 – coluna 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Não pode ser colocado no mercado
após [24 meses após a entrada em vigor da 
presente decisão], como componente de 
preparações, em concentrações iguais ou 
superiores a 0,1% em massa, para venda ao 
público em geral, salvo se a embalagem:

(1) Não pode ser comercializado ao fim de
[12 meses após a entrada em vigor da 
presente decisão], como componente de 
preparações, em concentrações iguais ou 
superiores a 0,1% em massa, para venda ao 
público em geral, salvo se a embalagem:

Or. en

Justificação

Não há qualquer razão para se esperar que as normas relativas à embalagem só comecem a 
produzir efeito dois anos após a entrada em vigor da presente Decisão. A fim de acautelar a 
saúde humana, isso deverá começar a acontecer, no máximo, 12 meses após a entrada em 
vigor deste diploma. A terminologia deverá ser harmonizada com a que é proposta no 
"pacote relativo às mercadorias".

Alteração 20
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 55 – coluna 2 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) incluir luvas de polietileno; (a) incluir luvas apropriadas;

Por razões de harmonização, a natureza 
das luvas apropriadas será adoptada em 
conformidade com o procedimento 
referido no artigo 2-A da presente 
Directiva.

Or. en



PE402.840v01-00 14/20 AM\712154PT.doc

PT

Justificação

De acordo com a informação prestada por instituições especializadas no domínio da saúde 
no trabalho, há várias espécies de luvas adequadas ao manuseamento do MDI — mas 
nenhuma delas é feita de polietileno. Por conseguinte, parece ser preferível a referência 
apenas a "luvas apropriadas", em vez de se especificar um tipo de luvas que não se presta ao 
fim em vista. O tipo de luvas mais adequadas poderá ser posteriormente fixado em sede de 
comitologia.

Alteração 21
Miroslav Ouzký

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 55 – coluna 2 – ponto (3)

Texto da Comissão Alteração

(3) As pessoas singulares ou colectivas 
que colocam no mercado pela primeira 
vez preparações com MDI devem, num 
prazo de três anos a contar da data de 
entrada em vigor das restrições 
enunciadas no n.º 1, recolher dados sobre 
possíveis casos de pessoas que sofrem de 
alergias respiratórias durante a utilização 
de preparações com MDI e colocar estes 
dados à disposição da Comissão. Os dados 
devem ser recolhidos em conformidade 
com um protocolo de estudo no qual 
participarão centros especializados e que 
deve ser aprovado pela Comissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Desde a conclusão da avaliação de riscos referente ao MDI em 2005, levada a cabo ao 
abrigo do Regulamento 793/93 relativo à avaliação e controlo dos riscos ambientais 
associados às substâncias existentes, novos dados em matéria de exposição obtidos pela 
Agência Dinamarquesa de Protecção do Ambiente, pelos Centros de Informação Anti-
-Venenos da Alemanha, do Reino Unido e da Bélgica e pela própria indústria sugerem que,
na vida real, não existe qualquer risco para os consumidores. Antes de serem encomendados
novos estudos de grande amplitude, deverá ponderar-se, com base no parecer de um Comité 
Científico com competência na matéria, se eles serão, de facto, necessários. Como as 
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disposições previstas na presente Decisão serão incorporadas na regulamentação REACH, 
os artigos correspondentes desse Regulamento abrangerão qualquer eventual necessidade de 
realização de mais estudos e de imposição de novas restrições, motivo por que o n.º 6 deverá 
ser suprimido.

Alteração 22
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 55 – coluna 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As pessoas singulares ou colectivas que 
colocam no mercado pela primeira vez
preparações com MDI devem, num prazo 
de três anos a contar da data de entrada em 
vigor das restrições enunciadas no n.º 1, 
recolher dados sobre possíveis casos de 
pessoas que sofrem de alergias 
respiratórias durante a utilização de 
preparações com MDI e colocar estes 
dados à disposição da Comissão. Os dados 
devem ser recolhidos em conformidade 
com um protocolo de estudo no qual 
participarão centros especializados e que 
deve ser aprovado pela Comissão.

(3) As pessoas singulares ou colectivas que 
colocam no mercado preparações com 
MDI devem, num prazo de três anos a 
contar da data de entrada em vigor das 
restrições enunciadas no n.º 1, recolher 
dados sobre possíveis casos de pessoas que 
sofram de alergias respiratórias durante a 
utilização de preparações com MDI e 
colocar estes dados à disposição da 
Comissão, a fim de se avaliar a 
aplicabilidade do n.º 1 e o n.º 3 do artigo 
69.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
do Parlamento Europeu e do Conselho.
Os dados devem ser recolhidos em 
conformidade com um protocolo de estudo 
no qual participarão centros especializados 
e que deve ser aprovado pela Comissão.

Or. en

Justificação

Todas pessoas singulares ou colectivas que colocam no mercado preparações com MDI 
devem comunicar sempre, e não só aquando da primeira comercialização do produto, os 
casos de pessoas que sofram de alergias respiratórias. É feita uma recolha de dados 
suplementar para se aferir a necessidade de introdução de outras restrições.
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Alteração 23
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 56 – coluna 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Não pode ser colocado no mercado pela 
primeira vez após [18 meses após a entrada 
em vigor da presente decisão], para venda 
ao público em geral, como componente de 
produtos adesivos à base de neopreno, em 
concentrações iguais ou superiores a 0,1% 
em massa, em embalagens de peso superior 
a 650 g. 

(1) Não pode ser colocado no mercado 
após [12 meses após a entrada em vigor da 
presente decisão], para venda ao público 
em geral, como componente de produtos 
adesivos à base de neopreno, em 
concentrações iguais ou superiores a 0,1% 
em massa, em embalagens de peso superior 
a 350 g.

Or. en

Justificação

Não há qualquer razão para se esperar 18 meses para proibir a primeira colocação no 
mercado. Doze meses afiguram-se suficientes. A terminologia deverá ser harmonizada com a 
que é proposta no "pacote relativo às mercadorias".

Alteração 24
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 56 – coluna 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os produtos adesivos à base de 
neopreno contendo ciclo-hexano e que não 
cumpram o disposto no n.º 1 não podem 
ser colocados no mercado, para venda ao 
público em geral, após [24 meses após a 
entrada em vigor da presente decisão].

(2) Os produtos adesivos à base de 
neopreno contendo ciclo-hexano e que não 
cumpram o disposto no n.º 1 não podem 
ser comercializados, para venda ao público 
em geral, após [15 meses após a entrada 
em vigor da presente decisão].

Or. en
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Justificação

Não há qualquer razão para se permitir que as vendas prossigam dois anos após a entrada 
em vigor da presente Decisão. A fim de acautelar a saúde humana, a proibição deverá 
ocorrer, no máximo, 15 meses após a entrada em vigor deste diploma. A terminologia deverá 
ser harmonizada com a que é proposta no "pacote relativo às mercadorias".

Alteração 25
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 56 – coluna 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Sem prejuízo de outras disposições da 
legislação comunitária relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e de preparações perigosas, os 
produtos adesivos à base de neopreno 
contendo ciclo-hexano em concentrações 
iguais ou superiores a 0, 1% em massa que 
sejam colocados no mercado para venda 
ao público em geral, após [24 meses após a 
entrada em vigor da presente decisão], 
devem ostentar de maneira legível e 
indelével as menções seguintes:

(3) Sem prejuízo de outras disposições da 
legislação comunitária relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e de preparações perigosas, os 
produtos adesivos à base de neopreno 
contendo ciclo-hexano em concentrações 
iguais ou superiores a 0, 1% em massa que 
sejam comercializados para venda ao 
público em geral, após [15 meses após a 
entrada em vigor da presente decisão], 
devem ostentar de maneira legível e 
indelével as menções seguintes:

- «Não utilizar em condições de ventilação 
reduzida.

- «Não utilizar em condições de ventilação 
reduzida.

- Não utilizar para colocação de alcatifa.» - Não utilizar para colocação de alcatifa.»

Or. en

Justificação

Não há qualquer razão para se esperar que a rotulagem só comece a ser efectuada dois anos 
após a entrada em vigor da presente Decisão. A fim de acautelar a saúde humana, ela deverá 
começar a ser feita, no máximo, 15 meses após a entrada em vigor deste diploma. A 
terminologia deverá ser harmonizada com a que é proposta no "pacote relativo às 
mercadorias".
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Alteração 26
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 57 – coluna 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Não pode ser colocado no mercado pela 
primeira vez após [18 meses após a 
entrada em vigor da presente decisão], 
como substância ou em preparações com 
teor de azoto superior a 28% em massa sob 
a forma de nitrato de amónio, para 
utilização como adubo sólido, simples ou 
composto, excepto se o adubo cumprir as 
disposições técnicas relativas aos adubos à 
base de nitrato de amónio com elevado teor 
de azoto, previstas no anexo III do 
Regulamento (CE) n.° 2003/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
aos adubos.

(1) Não pode ser colocado no mercado  
após [12 meses após a entrada em vigor da 
presente decisão], como substância ou em 
preparações com teor de azoto superior a 
28% em massa sob a forma de nitrato de 
amónio, para utilização como adubo sólido, 
simples ou composto, excepto se o adubo 
cumprir as disposições técnicas relativas 
aos adubos à base de nitrato de amónio 
com elevado teor de azoto, previstas no
anexo III do Regulamento (CE) 
n.° 2003/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo aos adubos.

Or. en

Justificação

Não há qualquer razão para se esperar 18 meses para proibir a primeira colocação no 
mercado. Doze meses afiguram-se suficientes. A terminologia deverá ser harmonizada com a 
que é proposta no "pacote relativo às mercadorias".

Alteração 27
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 57 – coluna 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Não pode ser colocado no mercado
para venda ao público em geral após [18 
meses após a entrada em vigor da 

(2) Não pode ser comercializado para 
venda ao público em geral após [15 meses 
após a entrada em vigor da decisão], como 
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decisão], como substância ou em 
preparações com teor em azoto igual ou 
superior a 20% em massa sob a forma de 
nitrato de amónio.

substância ou em preparações com teor em 
azoto igual ou superior a 20% em massa 
sob a forma de nitrato de amónio.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as outras alterações propostas pelo autor, o lapso de tempo entre a 
colocação no mercado e a comercialização junto do público em geral não deverá ser 
superior a três meses.

Alteração 28
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 57 – coluna 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Não pode ser colocado no mercado para 
venda ao público em geral após [18 meses 
após a entrada em vigor da decisão], como 
substância ou em preparações com teor em 
azoto igual ou superior a 20% em massa 
sob a forma de nitrato de amónio.

(2) Não pode ser colocado no mercado para 
venda ao público em geral após [18 meses 
após a entrada em vigor da decisão], como 
substância ou em preparações com teor em 
azoto igual ou superior a 28% em massa 
sob a forma de nitrato de amónio.

Or. en

Justificação

Muitos dos fertilizantes produzidos na Europa contêm cerca de 27% de nitrato de amónio. A 
possibilidade de extrair nitrato de amónio de um fertilizante depende do seu grau de 
qualidade, e não apenas da percentagem do respectivo teor. Tal como se afirma na 
Exposição de Motivos, os "adubos à base de nitrato de amónio com teor de azoto inferior a 
28% não são considerados como representando um risco de explosão em condições normais 
de manipulação e de utilização". Por este motivo, o limite máximo de teor de azoto deverá ser 
de 28%.
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Alteração 29
Dan Jørgensen

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto 57 – coluna 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Não pode ser colocado no mercado para 
venda ao público em geral após [18 meses 
após a entrada em vigor da decisão], como 
substância ou em preparações com teor em 
azoto igual ou superior a 20% em massa 
sob a forma de nitrato de amónio.

(2) Não pode ser colocado no mercado para 
venda ao público em geral após [18 meses 
após a entrada em vigor da decisão], como 
substância ou em preparações com teor em 
azoto superior a 16% em massa sob a 
forma de nitrato de amónio.

Or. en

Justificação

Uma restrição do acesso do grande público a fertilizantes altamente concentrados é uma 
medida primordial do esforço para prevenir com eficácia a ocorrência de ataques terroristas. 
As experiências práticas e as explosões de carácter experimental demonstram a facilidade 
com que potenciais terroristas poderiam produzir bombas a partir de fertilizantes (retirados, 
por exemplo, de um viveiro), recorrendo a simples receitas de explosivos encontradas na 
Internet. Uma série de explosões experimentais realizadas recentemente mostram igualmente 
que um teor de azoto de 20% não apresenta a segurança adequada, sendo, por isso, 
indispensável fixar em 16% o teor máximo de azoto das preparações à base de nitrato de 
amónio.
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