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Amendamentul 5
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) DEGME nu mai este folosit în 
compoziţia vopselelor şi decapanţilor 
pentru vopsele destinate consumatorilor. 
Evaluarea riscurilor menţionată mai sus a 
demonstrat că există un risc pentru 
sănătatea consumatorilor prin expunerea 
pielii la vopselele şi decapanţii pentru 
vopsele care conţin DEGME. Preparatele 
care conţin DEGME utilizate în vopsele şi
decapanţi pentru vopsele nu ar trebui, deci, 
introduse pe piaţa de consum pentru 
publicul larg. Ar trebui adoptată o valoare 
limită a substanţei DEGME de 0,1% în 
preparate în scopuri de supraveghere a 
pieţei.

(4) DEGME nu mai este folosit în 
compoziţia vopselelor şi decapanţilor 
pentru vopsele destinate consumatorilor. 
Evaluarea riscurilor menţionată mai sus a 
demonstrat că există un risc pentru 
sănătatea consumatorilor prin expunerea 
pielii la vopselele şi decapanţii pentru 
vopsele care conţin DEGME. Preparatele 
care conţin DEGME utilizate în vopsele, 
decapanţi pentru vopsele, agenţi de 
curăţare, emulsii cu auto-luciu şi 
etanşanţi pentru pardoseli nu ar trebui, 
deci, introduse pe piaţa de consum pentru 
publicul larg. Ar trebui adoptată o valoare 
limită a substanţei DEGME de 0,1% în 
preparate în scopuri de supraveghere a 
pieţei.

Or. en

Justificare

As this proposal for decision's explanatory memorandum states, that DEGME is shows risk to 
human health through dermal exposure. According to the risk assessment report 793/93, and 
to the explanatory memorandum DEGME is used in paints, paint strippers, cleaning agents, 
self-shining emulsions, floor sealants, windscreen washer liquids, skin-cleaning products 
(soap); therefore the restrictions should apply to cleaning agents, self-shining emulsions and 
floor sealants too.
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Amendamentul 6
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) DEGBE este utilizat în compoziţia 
vopselelor. Raportul de evaluare a 
riscurilor prezentate de DEGBE menţionat 
mai sus a demonstrat că există un risc 
pentru sănătatea consumatorilor prin 
inhalare, în timpul aplicărilor de vopsea 
prin pulverizare. Ar trebui introdusă o 
concentraţie maximă admisibilă derivată de 
3% pentru DEGBE în vopselele pentru 
pulverizat, în vederea prevenirii riscului de 
expunere prin inhalare la consumatori.

(5) DEGBE este utilizat în compoziţia 
vopselelor, coloranţilor, cernelurilor, 
detergenţilor şi soluţiilor de curăţare. 
Raportul de evaluare a riscurilor prezentate 
de DEGBE menţionat mai sus a demonstrat 
că există un risc pentru sănătatea 
consumatorilor prin inhalare, în timpul 
aplicărilor de vopsea prin pulverizare. Ar 
trebui introdusă o concentraţie maximă 
admisibilă derivată de 3% pentru DEGBE 
în vopselele sau soluţiile de curăţare
aplicate prin pulverizare, în vederea 
prevenirii riscului de expunere prin 
inhalare la consumatori.

Or. en

Justificare

According to the risk assessment DEGBE shows risk to the health of consumers through
inhalation exposure during spray painting application. The explanatory memorandum states, 
that DEGBE is also used as a constituent of dyes, inks, detergents and cleaners; therefore the 
restrictions should apply for the spray form of cleaning products, as the possibility of 
inhalation also likely.

Amendamentul 7
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Pentru vopsele, în afara celor aplicate 
prin pulverizare, se impune o avertizare 
împotriva utilizării acestora în 
echipamentele de pulverizare, în cazul în 
care vopselele au o concentraţie de 

(6) Pentru vopsele şi soluţii de curăţare, în 
afara celor aplicate prin pulverizare, se 
impune o avertizare împotriva utilizării 
acestora în echipamentele de pulverizare, 
în cazul în care vopselele sau soluţiile de 
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DEGBE egală cu sau mai mare de 3%. curăţare au o concentraţie de DEGBE 
egală cu sau mai mare de 3%.

Or. en

Justificare

According to the explanatory memorandum DEGBE is also used as a constituent of cleaners; 
therefore the restrictions should apply for these products too.

Amendamentul 8
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Evaluarea riscurilor prezentate de MDI 
a demonstrat că este necesară limitarea 
riscurilor în timpul aplicărilor de către 
consumatori a preparatelor care conţin 
MDI datorită riscurilor privind inhalarea şi 
expunerea pielii. Pentru a preveni şi 
elimina aceste riscuri, introducerea pe piaţă 
pentru uzul publicului larg a preparatelor 
care conţin MDI ar trebui permisă numai în 
anumite condiţii, ca de exemplu furnizarea 
obligatorie de mănuşi de polietilenă în 
ambalajul produsului şi introducerea de 
instrucţiuni suplimentare în ambalajul 
produsului. Cum furnizarea de echipament 
de protecţie şi tipărirea unor instrucţiuni 
relevante va necesita anumite eforturi din 
partea fabricanţilor, ar trebui oferită o 
perioadă de tranziţie mai lungă.

(8) Evaluarea riscurilor prezentate de MDI 
a demonstrat că este necesară limitarea 
riscurilor în timpul aplicărilor de către 
consumatori a preparatelor care conţin 
MDI datorită riscurilor privind inhalarea şi 
expunerea pielii. Pentru a preveni şi 
elimina aceste riscuri, introducerea pe piaţă 
pentru uzul publicului larg a preparatelor 
care conţin MDI ar trebui permisă numai în 
anumite condiţii, ca de exemplu furnizarea 
obligatorie de mănuşi adecvate în 
ambalajul produsului şi introducerea de 
instrucţiuni suplimentare pe acesta. Cum 
furnizarea de echipament de protecţie şi 
tipărirea unor instrucţiuni relevante va 
necesita anumite eforturi din partea 
fabricanţilor, ar trebui oferită o perioadă de 
tranziţie mai lungă.

Or. en

Justificare

According to information from institutions in the field of worker's health, there are various 
types of gloves that are appropriate when using MDI - but none of them are made of 
polyethylene. It is therefore preferable to refer to "appropriate gloves", instead of specifying 
gloves that are not fit for the purpose. The actual type of appropriate gloves can then be set in 
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comitology.

Amendamentul 9
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 16

Text propus de Comisie Amendament

(16) Îngrăşămintele pe bază de nitrat de 
amoniu au fost utilizate abuziv pentru 
fabricarea ilegală de explozivi. Tipurile de 
îngrăşăminte care pot fi utilizate în acest 
scop au o concentraţie scăzută de nitrogen 
de 20%. Accesul la aceste tipuri de 
îngrăşăminte ar trebui limitat la utilizarea 
profesională în agricultură prin impunerea 
unei limite a concentraţiei de nitrogen mai 
mică de 20% în cazul preparatelor pe bază 
de nitrat de amoniu comercializate 
publicului larg.

(16) Îngrăşămintele pe bază de nitrat de 
amoniu au fost utilizate abuziv pentru 
fabricarea ilegală de explozivi. Accesul la 
aceste tipuri de îngrăşăminte ar trebui 
limitat la utilizarea profesională în 
agricultură prin impunerea unei limite a 
concentraţiei de nitrogen mai mică de 28%
în cazul preparatelor pe bază de nitrat de 
amoniu comercializate publicului larg.

Or. en

Justificare

Many fertilizers, produced in Europe, contain around 27% ammonium nitrate. The possibility 
of extracting ammonium nitrate from a fertilizer depends on its quality and not only on the 
rate of ammonium nitrate. The explanatory memorandum states, that "Ammonium nitrate 
based fertilisers containing less that 28% nitrogen are not considered to pose a risk of 
explosion under normal conditions of handling and use.", therefore the prohibited limit of the 
nitrogen content should be 28%.

Amendamentul 10
Dan Jørgensen

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 16

Text propus de Comisie Amendament

(16) Îngrăşămintele pe bază de nitrat de 
amoniu au fost utilizate abuziv pentru 

(16) Îngrăşămintele pe bază de nitrat de 
amoniu au fost utilizate abuziv pentru 
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fabricarea ilegală de explozivi. Tipurile de 
îngrăşăminte care pot fi utilizate în acest 
scop au o concentraţie scăzută de nitrogen 
de 20%. Accesul la aceste tipuri de 
îngrăşăminte ar trebui limitat la utilizarea 
profesională în agricultură prin impunerea 
unei limite a concentraţiei de nitrogen mai 
mică de 20% în cazul preparatelor pe bază 
de nitrat de amoniu comercializate 
publicului larg.

fabricarea ilegală de explozivi. Tipurile de 
îngrăşăminte care pot fi utilizate în acest 
scop au o concentraţie de nitrogen care 
poate coborî până la 16%. Accesul la 
aceste tipuri de îngrăşăminte ar trebui 
limitat la utilizarea profesională în 
agricultură prin impunerea unei limite a 
concentraţiei de nitrogen de cel mult 16%
în cazul preparatelor pe bază de nitrat de 
amoniu comercializate publicului larg.

Or. en

Justificare

A restriction of the general public’s access to high concentrate fertilizer is a paramount 
measure in the efforts to effectively prevent terrorist attacks from being carried out. Practical 
experiences and trial blasts show that it is easy for potential terrorists to produce bombs with 
fertilizers (e.g. from a garden centre) using simple bomb recipes retrieved from the internet. 
Recent trial blasts prove that a 20 % threshold for nitrogen content, is not adequately secure, 
and it is deemed necessary to set the threshold at a maximum of 16 % nitrogen derived from 
ammonium nitrate.  

Amendamentul 11
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 53 – coloana 2

Text propus de Comisie Amendament

Nu va fi introdus pe piaţă după [18 luni de 
la intrarea în vigoare a deciziei] pentru uzul 
publicului larg drept constituent în vopsele 
şi decapanţi pentru vopsele în concentraţii 
mai mari sau egale cu 0,1% din masă.

Nu va fi pus la dispoziţie pe piaţă după [6 
luni de la intrarea în vigoare a deciziei] 
pentru uzul publicului larg drept 
constituent în vopsele şi decapanţi pentru 
vopsele în concentraţii mai mari sau egale 
cu 0,1% din masă.

Or. en
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Justificare

As this substance is currently not sold any more by European paint stripper manufacturers  
for consumer use, the prohibition should enter into force as fast as possible to prevent 
imports. The terminology should be aligned with the one proposed in the "goods package". 

Amendamentul 12
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 53 – coloana 2

Text propus de Comisie Amendament

Nu va fi introdus pe piaţă după [18 luni de 
la intrarea în vigoare a deciziei] pentru uzul 
publicului larg drept constituent în vopsele 
şi decapanţi pentru vopsele în concentraţii 
mai mari sau egale cu 0,1% din masă.

Nu va fi introdus pe piaţă după [18 luni de 
la intrarea în vigoare a deciziei] pentru uzul 
publicului larg drept constituent în vopsele,
decapanţi pentru vopsele, agenţi de 
curăţare, emulsii cu auto-luciu şi 
etanşanţi pentru pardoseli în concentraţii 
mai mari sau egale cu 0,1% din masă.

Or. en

Justificare

As this proposal for decision's explanatory memorandum states, that DEGME is shows risk to 
human health through dermal exposure. According to the risk assessment report 793/93, and 
to the explanatory memorandum DEGME is used in paints, paint strippers, cleaning agents, 
self-shining emulsions, floor sealants, windscreen washer liquids, skin-cleaning products 
(soap); therefore the restrictions should apply to cleaning agents, self-shining emulsions and 
floor sealants too.

Amendamentul 13
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 54 – coloana 2 – punctul 1
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Text propus de Comisie Amendament

1. Nu va fi introdus pe piaţă pentru prima 
oară după [18 luni de la intrarea în vigoare 
a deciziei] pentru uzul publicului larg ca şi 
constituent în vopsele aplicate prin 
pulverizare în concentraţii mai mari sau 
egale cu 3% din masă.

1. Nu va fi introdus pe piaţă după [12 luni
de la intrarea în vigoare a deciziei] pentru 
uzul publicului larg ca şi constituent în 
vopsele aplicate prin pulverizare în 
concentraţii mai mari sau egale cu 3% din 
masă.

Or. en

Justificare

There is no good reason to wait 18 months for prohibiting the first entry onto the market. 12 
months is fully sufficient. The terminology should be aligned with the one proposed in the 
"goods package".

Amendamentul 14
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 54 – coloana 2 – punctul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Nu va fi introdus pe piaţă pentru prima 
oară după [18 luni de la intrarea în vigoare 
a deciziei] pentru uzul publicului larg ca şi 
constituent în vopsele aplicate prin 
pulverizare în concentraţii mai mari sau 
egale cu 3% din masă.

1. Nu va fi introdus pe piaţă pentru prima 
oară după [18 luni de la intrarea în vigoare 
a deciziei] pentru uzul publicului larg ca şi 
constituent în vopsele sau soluţii de 
curăţare aplicate prin pulverizare în 
concentraţii mai mari sau egale cu 3% din 
masă.

Or. en

Justificare

According to the risk assessment DEGBE shows risk to the health of consumers through 
inhalation exposure during spray painting application. The to the explanatory memorandum 
states, that DEGBE is also used as a constituent of detergents and cleaners; therefore the 
restrictions should apply for the spray form of these products.
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Amendamentul 15
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 54 – coloana 2 – punctul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Vopselele care nu respectă concentraţia 
limită menţionată la punctul (1) nu vor fi 
introduse pe piaţă pentru uzul publicului 
larg după [24 de luni de la intrarea în 
vigoare a deciziei].

2. Vopselele care nu respectă concentraţia 
limită menţionată la punctul (1) nu vor fi 
puse la dispoziţia publicului larg după [15 
luni de la intrarea în vigoare a deciziei].

Or. en

Justificare

The terminology "placing on the market" has often given rise to confusion. In line with recital 
7 of the Commission proposal and the terminology used in the "goods package", it should be 
clear that this second date determines the date after which the actual sale of the product is 
prohibited. There is no good reason to allow the continued sale for another two years after 
entry into force of this Decision. In order to protect human health, this should be done within 
15 months at the latest.

Amendamentul 16
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 54 – coloana 2 – punctul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Vopselele care nu respectă concentraţia 
limită menţionată la punctul (1) nu vor fi 
introduse pe piaţă pentru uzul publicului 
larg după [24 de luni de la intrarea în 
vigoare a deciziei].

2. Vopselele sau soluţiile de curăţare care 
nu respectă concentraţia limită menţionată 
la punctul (1) nu vor fi introduse pe piaţă 
pentru uzul publicului larg după [24 de luni 
de la intrarea în vigoare a deciziei].

Or. en
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Justificare

According to the risk assessment DEGBE shows risk to the health of consumers through 
inhalation exposure during spray painting application. The to the explanatory memorandum 
states, that DEGBE is also used as a constituent of detergents and cleaners; therefore the 
restrictions should apply for the spray form of these products.

Amendamentul 17
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 54 – coloana 2 – punctul 3

Text propus de Comisie Amendament

3. Fără a aduce atingere altor legi 
comunitare privind clasificarea, ambalarea 
şi etichetarea substanţelor şi preparatelor 
periculoase, vopselele, în afara celor 
aplicate prin pulverizare, care conţin 
DEGBE mai mult de 3% din masă şi care 
sunt introduse pe piaţă pentru uzul 
publicului larg, trebuie marcate în mod 
lizibil şi fără posibilitate de ştergere până la 
[24 de luni după intrarea în vigoare a 
deciziei] cu menţiunea:
„A nu se utiliza pentru echipamentul de 
vopsire prin pulverizare”.

3. Fără a aduce atingere altor legi 
comunitare privind clasificarea, ambalarea 
şi etichetarea substanţelor şi preparatelor 
periculoase, vopselele, în afara celor 
aplicate prin pulverizare, care conţin 
DEGBE mai mult de 3% din masă şi care 
sunt puse la dispoziţie pentru uzul 
publicului larg, trebuie marcate în mod 
lizibil şi fără posibilitate de ştergere până la 
[15 luni după intrarea în vigoare a deciziei] 
cu menţiunea:
„A nu se utiliza pentru echipamentul de 
vopsire prin pulverizare”.

Or. en

Justificare

There is no good reason to wait with the labelling for another two years after entry into force 
of this Decision. In order to protect human health, this should be done within 15 months at 
the latest. The terminology should be aligned with the one proposed in the "goods package".
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Amendamentul 18
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 54 – coloana 2 – punctul 3

Text propus de Comisie Amendament

3. Fără a aduce atingere altor legi 
comunitare privind clasificarea, ambalarea 
şi etichetarea substanţelor şi preparatelor 
periculoase, vopselele, în afara celor 
aplicate prin pulverizare, care conţin 
DEGBE mai mult de 3% din masă şi care 
sunt introduse pe piaţă pentru uzul 
publicului larg, trebuie marcate în mod 
lizibil şi fără posibilitate de ştergere până la 
[24 de luni după intrarea în vigoare a 
deciziei] cu menţiunea:
„A nu se utiliza pentru echipamentul de 
vopsire prin pulverizare”.

3. Fără a aduce atingere altor legi 
comunitare privind clasificarea, ambalarea 
şi etichetarea substanţelor şi preparatelor 
periculoase, vopselele, detergenţii şi 
soluţiile de curăţare, în afara celor aplicate 
prin pulverizare, care conţin DEGBE mai 
mult de 3% din masă şi care sunt introduse 
pe piaţă pentru uzul publicului larg, trebuie 
marcate în mod lizibil şi fără posibilitate de 
ştergere până la [24 de luni după intrarea în 
vigoare a deciziei] cu menţiunea:
„A nu se utiliza pentru echipamentele de 
pulverizare”.

Or. en

Justificare

According to the risk assessment DEGBE shows risk to the health of consumers through 
inhalation exposure during spray painting application. The to the explanatory memorandum 
states, that DEGBE is also used as a constituent of detergents and cleaners; therefore the 
restrictions should apply for the spray form of these products.

Amendamentul 19
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 55 – coloana 2 – punctul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Nu va fi introdus pe piaţă după [24 de
luni de la intrarea în vigoare a deciziei] 
pentru uzul publicului larg drept 

1. Nu va fi pus la dispoziţie după [12 luni
de la intrarea în vigoare a deciziei] pentru 
uzul publicului larg drept constituent în 
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constituent în preparate cu concentraţii mai 
mari sau egale cu 0,1% din masă decât 
dacă ambalajul:

preparate cu concentraţii mai mari sau 
egale cu 0,1% din masă decât dacă 
ambalajul:

Or. en

Justificare

There is no good reason to wait with the requirements for the packaging for another two 
years after entry into force of this Decision. In order to protect human health, this should be 
done within 12 months at the latest. The terminology should be aligned with the one proposed 
in the "goods package".

Amendamentul 20
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 55 – coloana 2 – punctul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) conţine mănuşi din polietilenă. (a) conţine mănuşi adecvate.

Din motive de armonizare, natura 
mănuşilor adecvate va fi stabilită în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 2a din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

According to information from institutions in the field of worker's health, there are various 
types of gloves that are appropriate when using MDI - but none of them are made of 
polyethylene. It is therefore preferable to refer to "appropriate gloves", instead of specifying 
gloves that are not fit for the purpose. The actual type of appropriate gloves can then be set in 
comitology.
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Amendamentul 21
Miroslav Ouzký

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 55 – coloana 2 – punctul 3

Text propus de Comisie Amendament

3. Persoanele fizice sau juridice care 
introduc pe piaţă pentru prima dată 
preparate care conţin MDI trebuie ca, în 
trei ani de la data punerii în aplicare a 
restricţiilor stabilite la alineatul (1), să 
strângă date privind posibilele cazuri de 
indivizi care au suferit alergii respiratorii 
în timpul utilizării preparatelor care 
conţin MDI şi să pună aceste date la 
dispoziţia Comisiei. Datele vor trebui 
colectate conform unui protocol de studiu 
care să implice centre specializate şi care 
să fie aprobat de Comisie.

eliminat

Or. en

Justificare

Since the conclusion of the Risk Assessment on MDI in 2005 conducted under Existing 
Substances Regulation 793/93 new exposure data from the Danish Environment Protection 
Agency, Poison Centres in Germany, UK and Belgium and industry suggest that a risk to 
consumers does not exist in real life. Before wide ranging new studies are commissioned, it 
should be considered, with advice from an appropriate scientific committee, if it is really 
needed. As the provisions of this decision will be incorporated in REACH Regulation, 
relevant Articles of that Regulation will cover any possible need for further studies and 
restrictions and point 6 should therefore be deleted.

Amendamentul 22
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 55 – coloana 2 – punctul 3
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Text propus de Comisie Amendament

3. Persoanele fizice sau juridice care 
introduc pe piaţă pentru prima dată
preparate care conţin MDI trebuie ca, în 
trei ani de la data punerii în aplicare a 
restricţiilor stabilite la alineatul (1), să 
strângă date privind posibilele cazuri de 
indivizi care au suferit alergii respiratorii în 
timpul utilizării preparatelor care conţin 
MDI şi să pună aceste date la dispoziţia 
Comisiei. Datele vor trebui colectate 
conform unui protocol de studiu care să 
implice centre specializate şi care să fie 
aprobat de Comisie.

3. Persoanele fizice sau juridice care 
introduc pe piaţă preparate care conţin 
MDI trebuie ca, în trei ani de la data 
punerii în aplicare a restricţiilor stabilite la 
alineatul (1), să strângă date privind 
posibilele cazuri de indivizi care au suferit 
alergii respiratorii în timpul utilizării 
preparatelor care conţin MDI şi să pună 
aceste date la dispoziţia Comisiei, pentru a 
stabili dacă articolul 69 alineatele (1) şi 
(3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului se aplică. Datele vor trebui 
colectate conform unui protocol de studiu 
care să implice centre specializate şi care 
să fie aprobat de Comisie.

Or. en

Justificare

All natural or legal persons placing MDI on the market should provide data on respiratory 
allergy, not just those puting it onto the market for the first time. The supplementary data 
collection is done with regard to assessing the need for further restrictions.

Amendamentul 23
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 56 – coloana 2 – punctul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Nu va fi introdus pe piaţă pentru prima 
oară după [18 luni de la intrarea în vigoare 
a deciziei] pentru uzul publicului larg drept 
constituent în adezivii pe bază de neopren 
în concentraţii mai mari sau egale cu 0,1% 
din masă în ambalaje cu o greutate mai 
mare de 650 g.

1. Nu va fi introdus pe piaţă după [12 luni
de la intrarea în vigoare a deciziei] pentru 
uzul publicului larg drept constituent în 
adezivii pe bază de neopren în concentraţii 
mai mari sau egale cu 0,1% din masă în 
ambalaje cu o greutate mai mare de 350 g.
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Or. en

Justificare

There is no good reason to wait 18 months for prohibiting the first entry onto the market. 12 
months is fully sufficient. The terminology should be aligned with the one proposed in the 
"goods package".

Amendamentul 24
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 56 – coloana 2 – punctul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Adezivii pe bază de neopren care conţin 
ciclohexan şi care nu respectă concentraţia 
limită menţionată la punctul (1) nu vor fi 
introduşi pe piaţă pentru uzul publicului 
larg după [24 de luni de la intrarea în 
vigoare a deciziei].

2. Adezivii pe bază de neopren care conţin 
ciclohexan şi care nu respectă concentraţia 
limită menţionată la punctul (1) nu vor fi 
puşi la dispoziţie pentru uzul publicului 
larg după [15 luni de la intrarea în vigoare 
a deciziei].

Or. en

Justificare

There is no good reason to allow the continuous sale for another two years after entry into 
force of this Decision. In order to protect human health, this should be done within 15 months 
at the latest. The terminology should be aligned with the one proposed in the "goods 
package".

Amendamentul 25
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 56 – coloana 2 – punctul 3
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Text propus de Comisie Amendament

3. Fără a aduce atingere altor legi 
comunitare privind clasificarea, ambalarea 
şi etichetarea substanţelor şi preparatelor 
periculoase, adezivii pe bază de neopren 
care conţin ciclohexan în concentraţii mai 
mari sau egale cu 0,1% din masă şi care 
sunt introduşi pe piaţă pentru uzul 
publicului larg după [24 de luni de la 
intrarea în vigoare a deciziei] trebuie 
marcaţi în mod vizibil şi fără posibilitate de 
ştergere, după cum urmează:

3. Fără a aduce atingere altor legi 
comunitare privind clasificarea, ambalarea 
şi etichetarea substanţelor şi preparatelor 
periculoase, adezivii pe bază de neopren 
care conţin ciclohexan în concentraţii mai 
mari sau egale cu 0,1% din masă şi care 
sunt puşi la dispoziţie pentru uzul 
publicului larg după [15 de luni de la 
intrarea în vigoare a deciziei] trebuie 
marcaţi în mod vizibil şi fără posibilitate de 
ştergere, după cum urmează:

„A nu se folosi în condiţii de ventilaţie 
slabă.

– „A nu se folosi în condiţii de ventilaţie 
slabă.

A nu se folosi pentru fixarea mochetelor”. – A nu se folosi pentru fixarea 
mochetelor”.

Or. en

Justificare

There is no good reason to wait with the labelling for another two years after entry into force 
of this Decision. In order to protect human health, this should be done within 15 months at 
the latest. The terminology should be aligned with the one proposed in the "goods package".

Amendamentul 26
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 57 – coloana 2 – punctul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Nu va fi introdus pe piaţă pentru prima 
oară după [18 luni de la intrarea în 
vigoare a deciziei] ca substanţă sau în 
preparate care conţin mai mult de 28% din 
masă nitrogen provenind din nitrat de 
amoniu în vederea utilizării ca îngrăşământ 
solid, simplu sau compus, în afara cazului 
în care îngrăşământul respectă 
specificaţiile tehnice pentru îngrăşămintele 

1. Nu va fi introdus pe piaţă după [12 luni
de la intrarea în vigoare a deciziei] ca 
substanţă sau în preparate care conţin mai 
mult de 28% din masă nitrogen provenind 
din nitrat de amoniu în vederea utilizării ca 
îngrăşământ solid, simplu sau compus, în 
afara cazului în care îngrăşământul 
respectă specificaţiile tehnice pentru 
îngrăşămintele pe bază de nitrat de amoniu 
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pe bază de nitrat de amoniu cu conţinut 
ridicat de nitrogen prevăzute în anexa III la 
Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind îngrăşămintele.

cu conţinut ridicat de nitrogen prevăzute în 
anexa III la Regulamentul (CE) nr. 
2003/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind îngrăşămintele.

Or. en

Justificare

There is no good reason to wait 18 months for prohibiting the first entry onto the market. 12 
months is fully sufficient. The terminology should be aligned with the one proposed in the 
"goods package".

Amendamentul 27
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 57 – coloana 2 – punctul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Nu va fi introdus pe piaţă pentru uzul 
public după [18 luni de la intrarea în 
vigoare a deciziei] ca substanţă sau în 
preparate care conţin 20% sau mai mult din 
masă nitrogen provenind din nitrat de 
amoniu.

2. Nu va fi pus la dispoziţie pentru uzul 
public după [15 luni de la intrarea în 
vigoare a deciziei] ca substanţă sau în 
preparate care conţin 20% sau mai mult din 
masă nitrogen provenind din nitrat de 
amoniu.

Or. en

Justificare

In line with the other amendments by the same author, the delay between placing on the 
market and making available to the general public should not be more than three months. 
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Amendamentul 28
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 57 – coloana 2 – punctul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Nu va fi introdus pe piaţă pentru uzul 
public după [18 luni de la intrarea în 
vigoare a deciziei] ca substanţă sau în 
preparate care conţin 20% sau mai mult din 
masă nitrogen provenind din nitrat de 
amoniu.

2. Nu va fi introdus pe piaţă pentru uzul 
public după [18 luni de la intrarea în 
vigoare a deciziei] ca substanţă sau în 
preparate care conţin 28% sau mai mult din 
masă nitrogen provenind din nitrat de 
amoniu.

Or. en

Justificare

Many fertilizers, produced in Europe, contains around 27% ammonium nitrate. The 
possibility of extracting ammonium nitrate from a fertilizer depends on its quality and not 
only on the rate of ammonium nitrate. The explanatory memorandum states, that "Ammonium 
nitrate based fertilisers containing less that 28% nitrogen are not considered to pose a risk of 
explosion under normal conditions of handling and use.", therefore the prohibited limit of the 
nitrogen content should be 28%.

Amendamentul 29
Dan Jørgensen

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul 57 – coloana 2 – punctul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Nu va fi introdus pe piaţă pentru uzul 
public după [18 luni de la intrarea în 
vigoare a deciziei] ca substanţă sau în 
preparate care conţin 20% sau mai mult
din masă nitrogen provenind din nitrat de 
amoniu.

2. Nu va fi introdus pe piaţă pentru uzul 
public după [18 luni de la intrarea în 
vigoare a deciziei] ca substanţă sau în 
preparate care conţin mai mult de 16% din 
masă nitrogen provenind din nitrat de 
amoniu.
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Or. en

Justificare

A restriction of the general public’s access to high concentrate fertilizer is a paramount 
measure in the efforts to effectively prevent terrorist attacks from being carried out. Practical 
experiences and trial blasts show that it is easy for potential terrorists to produce bombs with 
fertilizers (e.g. from a garden centre) using simple bomb recipes retrieved from the internet. 
Recent trial blasts prove that a 20 % threshold for nitrogen content, is not adequately secure, 
and it is deemed necessary to set the threshold at a maximum of 16 % nitrogen derived from 
ammonium nitrate.
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