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Predlog spremembe 5
Gyula Hegyi

Predlog odločbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) DEGME se nič več ne uporablja kot 
sestavina barv in odstranjevalcev barve. 
Navedena ocena tveganja je pokazala, da 
obstaja tveganje za zdravje potrošnikov pri 
izpostavljenosti kože barvam in 
odstranjevalcem barve, ki vsebujejo 
DEGME. Pripravki, ki vsebujejo DEGME, 
uporabljeni v barvah in odstranjevalcih 
barve, se zato ne smejo dajati v promet za 
oskrbo širše javnosti. Treba je sprejeti 
mejno vrednost 0,1 % DEGME v 
pripravkih za namene nadzora trga.

(4) DEGME se nič več ne uporablja kot 
sestavina barv in odstranjevalcev barve. 
Navedena ocena tveganja je pokazala, da 
obstaja tveganje za zdravje potrošnikov pri 
izpostavljenosti kože barvam in 
odstranjevalcem barve, ki vsebujejo 
DEGME. Pripravki, ki vsebujejo DEGME, 
uporabljeni v barvah, odstranjevalcih 
barve, čistilih, samopolirnih emulzijah in 
talnih tesnilnih masah se zato ne smejo 
dajati v promet za oskrbo širše javnosti. 
Treba je sprejeti mejno vrednost 0,1 % 
DEGME v pripravkih za namene nadzora 
trga.

Or. en

Obrazložitev

V obrazložitvi k temu predlogu odločbe je zapisano, da DEGME ob izpostavljenosti kože 
predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Ker se glede na poročilo o oceni tveganja št. 793/93 in 
obrazložitev uporablja v barvah, premaznih sredstvih, odstranjevalcih barv, čistilih, 
samopolirnih emulzijah, talnih tesnilnih masah, tekočinah za pranje avtomobilskega 
vetrobranskega stekla, proizvodih za čiščenje kože (milo), bi morale omejitve veljati tudi za 
čistila, samopolirne emulzije in talne tesnilne mase.

Predlog spremembe 6
Gyula Hegyi

Predlog odločbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) DEGBE se uporablja kot sestavina DEGBE se uporablja kot sestavina barv, 
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barv. Navedena ocena tveganja za DEGBE
je pokazala, da obstaja tveganje za zdravje 
potrošnikov zaradi izpostavljenosti 
dihalnih organov pri razpršilcih barv. 
Izpeljano varno mejno koncentracijo 3 % 
za DEGBE v barvah v spreju je treba 
vključiti, da bi se preprečilo tveganje 
izpostavljenosti dihalnih organov za 
potrošnike.

barvil, črnil, pralnih sredstev in čistil. 
Navedena ocena tveganja je pokazala, da 
obstaja tveganje za zdravje potrošnikov, ki 
so DEGBE izpostavljeni zaradi vdihavanja 
med uporabo razpršilcev barv. Uvesti je 
treba izpeljano varno mejno koncentracijo 
3 % za DEGBE v barvah ali čistilih v 
obliki razpršila, da bi se preprečilo 
tveganje za potrošnike zaradi njihove 
izpostavljenosti z vdihavanjem.

Or. en

Obrazložitev

DEGBE glede na oceno tveganja povzroča tveganje za zdravje potrošnikov, ker so mu pri 
uporabi barvnih razpršilcev izpostavljeni zaradi vdihavanja. V obrazložitvi je zapisano, da se 
DEGBE uporablja tudi kot sestavina barvil, črnil, pralnih sredstev in čistil, zato bi morale 
omejitve veljati tudi za čistilna sredstva v obliki razpršil, saj je verjetnost njihovega 
vdihavanja zelo velika.

Predlog spremembe 7
Gyula Hegyi

Predlog odločbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za druge barve razen za barve v spreju
je treba zahtevati opozorilo o prepovedi 
uporabe takšnih barv v razpršilcih barv, 
kadar navedene barve vsebujejo mejno 
koncentracijo DEGBE, ki je enaka ali večja 
od 3 %.

(6) Za druge barve razen za barve ali 
čistila v obliki razpršila je treba zahtevati 
opozorilo o prepovedi uporabe takšnih barv 
ali čistil v razpršilcih, kadar navedene 
barve ali čistila vsebujejo mejno 
koncentracijo DEGBE, ki je enaka ali večja 
od 3 %.

Or. en

Obrazložitev

Ker se DEGBE glede na obrazložitev uporablja tudi kot sestavina čistil, bi morale omejitve 
veljati tudi za te izdelke.
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Predlog spremembe 8
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ocena tveganja za MDI je pokazala 
potrebo po omejitvi tveganj pri 
potrošniških uporabah pripravkov, ki 
vsebujejo MDI, zaradi zaskrbljenosti v 
zvezi z izpostavljenostjo dihalnih organov 
in kože. Da bi se ta tveganja preprečila in 
odpravila, je treba dajanje pripravkov, ki 
vsebujejo MDI, v promet za oskrbo širše 
javnosti dovoliti pod določenimi pogoji, 
kot so obvezna dobava polietilenskih
rokavic skupaj z embalažo in dodatna 
navodila na embalaži. Treba je zagotoviti 
daljše prehodno obdobje, ker bosta nabava 
zaščitne opreme in tiskanje ustreznih 
navodil zahtevala posebna prizadevanja 
proizvajalcev.

(8) Ocena tveganja za MDI je pokazala 
potrebo po omejitvi tveganj pri 
potrošniških uporabah pripravkov, ki 
vsebujejo MDI, zaradi zaskrbljenosti v 
zvezi z izpostavljenostjo dihalnih organov 
in kože. Da bi se ta tveganja preprečila in 
odpravila, je treba dajanje pripravkov, ki 
vsebujejo MDI, v promet za oskrbo širše 
javnosti dovoliti pod določenimi pogoji, 
kot so obvezna dobava primernih rokavic 
v embalaži in dodatna navodila na 
embalaži. Treba je zagotoviti daljše 
prehodno obdobje, ker bosta nabava 
zaščitne opreme in tiskanje ustreznih 
navodil zahtevala posebna prizadevanja 
proizvajalcev.

Or. en

Obrazložitev

Glede na podatke institucij na področju zdravja delavcev je za uporabo MDI primernih več 
vrst rokavic, vendar nobene izmed njih niso izdelane iz polietilena. Namesto rokavic, ki niso 
primerne za uporabo, je bolje navesti „primerne rokavice“. Aktualna vrsta primernih rokavic 
se lahko določi v postopku komitologije.

Predlog spremembe 9
Gyula Hegyi

Predlog odločbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Gnojila iz amonijevega nitrata so bila 
zlorabljena pri nedovoljeni proizvodnji 

(16) Gnojila iz amonijevega nitrata so bila 
zlorabljena pri nedovoljeni proizvodnji 
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razstreliv. Vrste gnojil, ki se lahko 
uporabijo za ta namen, imajo nizko 
vsebnost dušika – 20 %. Dostop do 
navedenih vrst gnojil je treba omejiti na 
profesionalno kmetijsko uporabo z 
določitvijo meje, ki je nižja od 20 %
vsebnosti dušika v pripravkih iz 
amonijevega nitrata, ki so prodajani splošni
javnosti.

razstreliv. Dostop do navedenih vrst gnojil 
je treba omejiti na profesionalno kmetijsko 
uporabo z določitvijo meje, ki je nižja od 
28 % vsebnosti dušika v pripravkih iz 
amonijevega nitrata, ki so prodajani širši
javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Številna gnojila, ki se proizvajajo v Evropi, vsebujejo približno 27 % amonijevega nitrata. 
Možnost izločitve amonijevega nitrata iz gnojila je odvisna od njegove kakovosti in ne samo 
od stopnje vsebnosti. V obrazložitvi je zapisano:„Za gnojila na osnovi amonijevega nitrata z 
več kot 28 masnih odstotkov dušika velja, da ne predstavljajo tveganja za eksplozije v 
običajnih okoliščinah ravnanja in uporabe“. Zato bi morala biti meja za prepoved dušikove 
vsebnosti 28 %.

Predlog spremembe 10
Dan Jørgensen

Predlog odločbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Gnojila iz amonijevega nitrata so bila 
zlorabljena pri nedovoljeni proizvodnji 
razstreliv. Vrste gnojil, ki se lahko 
uporabijo za ta namen, imajo nizko 
vsebnost dušika – 20 %. Dostop do 
navedenih vrst gnojil je treba omejiti na 
profesionalno kmetijsko uporabo z 
določitvijo meje, ki je nižja od 20 %
vsebnosti dušika v pripravkih iz 
amonijevega nitrata, ki so prodajani
splošni javnosti.

(16) Gnojila iz amonijevega nitrata so bila 
zlorabljena pri nedovoljeni proizvodnji 
razstreliv. Vrste gnojil, ki se lahko 
uporabijo za ta namen, imajo nizko 
vsebnost dušika – 16 %. Dostop do 
navedenih vrst gnojil je treba omejiti na 
profesionalno kmetijsko uporabo z 
določitvijo meje, ki znaša največ 16 %
vsebnosti dušika v pripravkih iz 
amonijevega nitrata, ki se prodajajo širši 
javnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Omejitev splošne uporabe gnojil visokih koncentracij je prednostni ukrep v prizadevanjih za 
učinkovito preprečevanje izvajanja terorističnih napadov. Praktične izkušnje in poskusne 
razstrelitve kažejo, da lahko potencialni teroristi zlahka izdelajo bombe iz gnojil (npr. iz 
vrtnarskega centra), če uporabijo preproste recepte za bombe, ki jih pridobijo na spletu. 
Nedavne poskusne razstrelitve dokazujejo, da 20-odstotna meja vsebnosti dušika ni dovolj 
varna in se zdi potrebno omejiti vsebnost dušika, dobljenega iz amonijevega nitrata, na 16 %.  

Predlog spremembe 11
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 53 – stolpec 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Se ne da v promet po [18 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe] za oskrbo 
splošne javnosti kot sestavina v barvah in 
odstranjevalcih barv v koncentracijah, ki so 
enake ali večje od masnega deleža 0,1.

Ni razpoložljiv na trgu po [6 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe] za oskrbo 
širše javnosti kot sestavina v barvah in 
odstranjevalcih barv v koncentracijah, ki so 
enake ali večje od 0,1 masnega odstotka.

Or. en

Obrazložitev

Ker evropski izdelovalci odstranjevalcev barv te snovi trenutno ne prodajajo več za 
potrošniško uporabo, je treba prepoved uveljaviti čim prej, da se prepreči njen uvoz. 
Izrazoslovje je treba uskladiti s tistim, ki je predlagano v „embalaži blaga“. 

Predlog spremembe 12
Gyula Hegyi

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 53 – stolpec 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Se ne da v promet po [18 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe] za oskrbo 
splošne javnosti kot sestavina v barvah in
odstranjevalcih barv v koncentracijah, ki so 
enake ali večje od masnega deleža 0,1.

Se ne da v promet po [18 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe] za oskrbo 
širše javnosti kot sestavina v barvah,
odstranjevalcih barv, čistilih, samopolirnih 
emulzijah in talnih tesnilnih masah v 
koncentracijah, ki so enake ali večje od 0,1 
masnega odstotka.

Or. en

Obrazložitev

V obrazložitvi k temu predlogu odločbe je zapisano, da DEGME ob izpostavljenosti kože 
predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Ker se DEGME glede na poročilo o oceni tveganja št. 
793/93 in obrazložitev uporablja v barvah, premaznih sredstvih, odstranjevalcih barve, 
čistilih, samopolirnih emulzijah, talnih tesnilnih masah, tekočinah za pranje avtomobilskega 
vetrobranskega stekla in proizvodih za čiščenje kože (milu), bi morale omejitve veljati tudi za 
čistila, samopolirne emulzije in talne tesnilne mase.

Predlog spremembe 13
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 54 – stolpec 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Se ne da prvič v promet po [18 mesecev
po začetku veljavnosti Odločbe] za oskrbo 
splošne javnosti kot sestavina v barvah v 
spreju v koncentracijah, ki so enake ali 
večje od masnega deleža 3.

(1) Se ne da v promet po [12 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe] za oskrbo 
širše javnosti kot sestavina v barvah v 
obliki razpršila v koncentracijah, ki so 
enake ali večje od 3 masnih odstotkov.

Or. en

Obrazložitev

Nobenega pravega razloga ni, da bi s prepovedjo prvega dajanja v promet čakali 18 mesecev. 
12 mesecev povsem zadostuje. Izrazoslovje je treba uskladiti s tistim, ki je predlagano v 
„embalaži blaga“.
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Predlog spremembe 14
Gyula Hegyi

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 54 – stolpec 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Se ne da prvič v promet po [18 mesecev 
po začetku veljavnosti Odločbe] za oskrbo 
splošne javnosti kot sestavina v barvah v 
spreju v koncentracijah, ki so enake ali 
večje od masnega deleža 3.

(1) Se ne da prvič v promet po [18 mesecev 
po začetku veljavnosti Odločbe] za oskrbo 
širše javnosti kot sestavina v barvah ali 
čistilih v obliki razpršila v koncentracijah, 
ki so enake ali večje od 3 masnih 
odstotkov.

Or. en

Obrazložitev

DEGBE glede na oceno tveganja povzroča tveganje za zdravje potrošnikov zaradi 
izpostavljenosti z vdihavanjem med uporabo barvnih razpršilcev. V obrazložitvi je zapisano, 
da se DEGBE uporablja tudi kot sestavina pralnih sredstev in čistil, zato bi morale omejitve 
veljati tudi, kadar so ti izdelki v obliki razpršil.

Predlog spremembe 15
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 54 – stolpec 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Barve, ki niso v skladu z mejnimi 
koncentracijami v točki (1), se ne dajo v 
promet za oskrbo splošne javnosti po [24 
mesecev po začetku veljavnosti Odločbe].

(2) Barve, ki niso v skladu z mejnimi 
koncentracijami v točki (1), širši javnosti 
niso na razpolago po [15 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe].

Or. en
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Obrazložitev

Izraz „dajanje v promet“ pogosto povzroča zmedo. V skladu z uvodno izjavo v predlogu 
Komisije in izrazoslovjem, ki se uporablja v „embalaži blaga“, mora biti jasno, da drugi 
datum določa dan, po katerem je prodaja izdelka dejansko prepovedana. Nobenega pravega 
razloga ni, da bi prodajo dovoljevali še dve leti po začetku veljavnosti te odločbe. Zaradi 
zaščite zdravja ljudi bi jo morali prepovedati najkasneje v 15 mesecih.

Predlog spremembe 16
Gyula Hegyi

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 54 – stolpec 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Barve, ki niso v skladu z mejnimi 
koncentracijami v točki (1), se ne dajo v 
promet za oskrbo splošne javnosti po [24 
mesecev po začetku veljavnosti Odločbe].

(2) Barve ali čistila, ki niso v skladu z 
mejnimi koncentracijami v točki (1), se ne 
dajo v promet za oskrbo širše javnosti po 
[24 mesecev po začetku veljavnosti 
Odločbe].

Or. en

Obrazložitev

DEGBE glede na oceno tveganja povzroča tveganje za zdravje potrošnikov, ki so mu 
izpostavljeni zaradi vdihavanja med uporabo barvnih razpršilcev. V obrazložitvi je zapisano, 
da se DEGBE uporablja tudi kot sestavina pralnih sredstev in čistil, zato bi morale omejitve 
veljati tudi, kadar so ti izdelki v obliki razpršil.

Predlog spremembe 17
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 54 – stolpec 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Brez poseganja v drugo zakonodajo (3) Brez poseganja v drugo zakonodajo 
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Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in pripravkov, 
so barve, razen barv v spreju, katerih masni 
delež DEGBE je višji od 3, ki so dane v 
promet za oskrbo splošne javnosti, berljivo 
in neizbrisno označene do [24 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe], kot sledi:
„Ne uporabljati v razpršilcih barv.“.

Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in pripravkov, 
so barve, razen barv v obliki razpršila, ki 
vsebujejo več kot 3 masne odstotke 
DEGBE in so na razpolago za oskrbo širše
javnosti, berljivo in neizbrisno označene do 
[15 mesecev po začetku veljavnosti 
Odločbe], kot sledi:
„Ne uporabljati v razpršilcih barv.“.

Or. en

Obrazložitev

Nobenega pravega razloga ni, da bi z označevanjem čakali še dve leti po začetku veljavnosti 
te odločbe. Zaradi zaščite zdravja ljudi bi jo morali prepovedati najkasneje v 15 mesecih. 
Izrazoslovje je treba uskladiti s tistim, ki je predlagano v „embalaži blaga“.

Predlog spremembe 18
Gyula Hegyi

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 54 – stolpec 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Brez poseganja v drugo zakonodajo 
Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in pripravkov, 
so barve, razen barv v spreju, katerih 
masni delež DEGBE je višji od 3, ki so 
dane v promet za oskrbo splošne javnosti, 
berljivo in neizbrisno označene do [24 
mesecev po začetku veljavnosti Odločbe], 
kot sledi:
„Ne uporabljati v razpršilcih barv.“.

(3) Brez poseganja v drugo zakonodajo 
Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in pripravkov, 
so barve, pralna sredstva in čistila razen 
razpršil, ki vsebujejo več kot 3 masne 
odstotke DEGBE in so dane v promet za 
oskrbo širše javnosti, berljivo in neizbrisno 
označene do [24 mesecev po začetku 
veljavnosti Odločbe], kot sledi:
„Ne uporabljati v razpršilcih.“.

Or. en

Obrazložitev

DEGBE glede na oceno tveganja povzroča tveganje za zdravje potrošnikov, ki so mu 
izpostavljeni zaradi vdihavanja med uporabo barvnih razpršilcev. V obrazložitvi je zapisano, 
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da se DEGBE uporablja tudi kot sestavina pralnih sredstev in čistil, zato bi morale omejitve 
veljati tudi, kadar so ti izdelki v obliki razpršil.

Predlog spremembe 19
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 55 – stolpec 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Se ne da v promet po [24 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe] kot sestavina 
v pripravkih in koncentracijah, katerih 
masni delež je enak ali višji od 0,1, za 
oskrbo splošne javnosti, razen če 
embalaža:

(4) Niso na razpolago po [12 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe] kot sestavina 
v pripravkih in koncentracijah 0,1 masnega 
odstotka ali več za oskrbo širše javnosti, 
razen če embalaža:

Or. en

Obrazložitev

Nobenega pravega razloga ni, da bi z zahtevami glede embalaže čakali še dve leti po začetku 
veljavnosti te odločbe. Zaradi zaščite zdravja ljudi bi jo morali prepovedati najkasneje v 12 
mesecih. Izrazoslovje je treba uskladiti s tistim, ki je predlagano v „embalaži blaga“.

Predlog spremembe 20
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 55 – stolpec 2 – točka 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsebuje polietilenske rokavice; (a) vsebuje primerne rokavice;

Zaradi usklajenosti se vrsta primernih 
rokavic sprejme po postopku iz člena 2a te 
direktive.
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Or. en

Obrazložitev

Glede na podatke institucij na področju zdravja delavcev je za uporabo MDI primernih več 
vrst rokavic, vendar nobene izmed njih niso izdelane iz polietilena. Namesto rokavic, ki niso 
primerne za uporabo, je bolje navesti „primerne rokavice“. Aktualna vrsta primernih rokavic 
se lahko določi v postopku komitologije.

Predlog spremembe 21
Miroslav Ouzký

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 55 – stolpec 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Fizične ali pravne osebe, ki prvič dajo 
v promet pripravke, ki vsebujejo MDI, v 
treh letih od datuma izvajanja omejitev iz 
odstavka (1) zberejo podatke o morebitnih 
primerih oseb, ki trpijo zaradi alergije 
dihalnih organov pri uporabi pripravkov, 
ki vsebujejo MDI, in dajo zbrane podatke 
na razpolago Komisiji. Podatki se zbirajo 
v skladu s študijskim protokolom, ki 
vključuje specializirane centre, ter ga 
odobri Komisija.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Od ocene tveganja MDI iz leta 2005, opravljene v skladu z uredbo o obstoječih snoveh št. 
793/93, obstajajo novejši podatki o izpostavljenosti iz danske agencije za zaščito okolja, 
centrov za zastrupitve v Nemčiji, Veliki Britaniji in Belgiji ter podatki industrije, ki kažejo, da 
tveganja za uporabnike dejansko ni. Preden bi se naročale obsežne nove študije, je treba ob 
pomoči primernega znanstvenega odbora premisliti, ali je to res potrebno. Ker bodo določbe 
iz te odločbe vključene v uredbo REACH, bodo ustrezni členi te uredbe pokrivali vse 
morebitne potrebe po nadaljnjih študijah in omejitvah, zato je treba točko 6 črtati.
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Predlog spremembe 22
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 55 – stolpec 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Fizične ali pravne osebe, ki prvič dajo v 
promet pripravke, ki vsebujejo MDI, v treh 
letih od datuma izvajanja omejitev iz 
odstavka (1) zberejo podatke o morebitnih 
primerih oseb, ki trpijo zaradi alergije 
dihalnih organov pri uporabi pripravkov, ki 
vsebujejo MDI, in dajo zbrane podatke na 
razpolago Komisiji. Podatki se zbirajo v 
skladu s študijskim protokolom, ki 
vključuje specializirane centre, ter ga 
odobri Komisija.

6) Fizične ali pravne osebe, ki dajo v 
promet pripravke, ki vsebujejo MDI, v treh 
letih od datuma izvajanja omejitev iz 
odstavka (1) zberejo podatke o morebitnih 
primerih oseb, ki trpijo zaradi alergije 
dihalnih organov pri uporabi pripravkov, ki
vsebujejo MDI, in dajo zbrane podatke na 
razpolago Komisiji, da se oceni, ali se bo 
uporabljal člen 69(1) in (3) Uredbe (ES) 
št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta. Podatki se zbirajo v skladu s 
študijskim protokolom, ki vključuje 
specializirane centre, ter ga odobri 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Vse fizične ali pravne osebe, ki dajejo MDI v promet, ne samo tiste, ki to počnejo prvič, bi 
morale zagotavljati podatke o dihalnih alergijah. Dodatno zbiranje podatkov se izvede z 
ozirom na oceno potrebe po nadaljnjih omejitvah.

Predlog spremembe 23
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 56 – stolpec 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Se ne da prvič v promet po [18 mesecev
po začetku veljavnosti Odločbe] za oskrbo 
splošne javnosti kot sestavina v lepilih na 

(8) Se ne da v promet po [12 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe] za oskrbo 
širše javnosti kot sestavina v lepilih na 
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osnovi neoprena v koncentracijah, katerih 
masni delež je enak ali višji od 0,1, v 
embalaži, večji od 650 g.

osnovi neoprena v koncentracijah 0,1 
masnega odstotka ali več v embalaži, večji 
od 350 g.

Or. en

Obrazložitev

Nobenega pravega razloga ni, da bi s prepovedjo prvega dajanja v promet čakali 18 mesecev. 
12 mesecev povsem zadostuje. Izrazoslovje je treba uskladiti s tistim, ki je predlagano v 
„embalaži blaga“.

Predlog spremembe 24
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 56 – stolpec 2 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Lepila na osnovi dušika, ki vsebujejo 
cikloheksan in niso v skladu s točko (1), se
ne dajo v promet za oskrbo splošne
javnosti po [24 mesecev po začetku 
veljavnosti Odločbe].

(9) Lepila na osnovi dušika, ki vsebujejo 
cikloheksan in niso v skladu s točko (1), 
niso na razpolago za oskrbo širše javnosti 
po [15 mesecev po začetku veljavnosti 
odločbe].

Or. en

Obrazložitev

Nobenega pravega razloga ni, da bi dovoljevali nadaljevanje prodaje še dve leti po začetku 
veljavnosti te odločbe. Zaradi zaščite zdravja ljudi bi jo morali prepovedati najkasneje v 15 
mesecih. Izrazoslovje je treba uskladiti s tistim, ki je predlagano v „embalaži blaga“.

Predlog spremembe 25
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 56 – stolpec 2 – točka 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Brez poseganja v drugo zakonodajo 
Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in pripravkov, 
se lepila na osnovi dušika, ki vsebujejo 
cikloheksan v koncentracijah, katerih 
masni delež je enak ali višji od 0,1, ki so 
dane v promet za oskrbo splošne javnosti 
po [24 mesecev po začetku veljavnosti 
Odločbe], berljivo in neizbrisno označijo, 
kot sledi:

(10) Brez poseganja v drugo zakonodajo 
Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in pripravkov, 
se lepila na osnovi dušika, ki vsebujejo 
cikloheksan v koncentracijah 0,1 masnega 
odstotka ali več, ki so na razpolago za 
oskrbo širše javnosti po [15 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe], berljivo in 
neizbrisno označijo, kot sledi:

– „Ne uporabljati pri slabih prezračevalnih 
pogojih.

– „Ne uporabljati pri slabih prezračevalnih 
pogojih.

– Ne uporabljati pri polaganju talnih 
oblog.“.

– Ne uporabljati pri polaganju talnih 
oblog.“.

Or. en

Obrazložitev

Nobenega pravega razloga ni, da bi z označevanjem čakali še dve leti po začetku veljavnosti 
te odločbe. Zaradi zaščite zdravja ljudi bi jo morali prepovedati najkasneje v 15 mesecih. 
Izrazoslovje je treba uskladiti s tistim, ki je predlagana v „embalaži blaga“.

Predlog spremembe 26
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 57 – stolpec 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Se ne da v promet prvič po [18 mesecev
po začetku veljavnosti Odločbe] kot snov 
ali v pripravkih, katerih masni delež dušika 
v obliki amonijevega nitrata znaša več kot 
28, za uporabo kot trdno, enostavno ali 
sestavljeno gnojilo, razen če je gnojilo v 
skladu z določbami za gnojila iz 
amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo 
dušika iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 
2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 

(1) Se ne da v promet po [12 mesecev po 
začetku veljavnosti odločbe] kot snov ali v 
pripravkih z več kot 28 masnih odstotkov 
dušika v obliki amonijevega nitrata za 
uporabo kot trdno, enostavno ali 
sestavljeno gnojilo, razen če je gnojilo v 
skladu z določbami za gnojila iz 
amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo 
dušika iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 
2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 
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o gnojilih**. o gnojilih**.

Or. en

Obrazložitev

Nobenega pravega razloga ni, da bi s prepovedjo prvega dajanja v promet čakali 18 mesecev. 
12 mesecev povsem zadostuje. Izrazoslovje je treba uskladiti s tistim, ki je predlagano v 
„embalaži blaga“.

Predlog spremembe 27
Carl Schlyter

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 57 – stolpec 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Se ne da v promet za oskrbo splošne
javnosti po [18 mesecev po začetku 
veljavnosti Odločbe] kot snov ali v 
pripravkih, katerih masni delež dušika v 
obliki amonijevega nitrata znaša več kot
28.

(2) Ni na razpolago za oskrbo širše
javnosti po [15 mesecev po začetku 
veljavnosti odločbe] kot snov ali v 
pripravkih z več kot 20 masnih odstotkov
dušika v obliki amonijevega nitrata.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z drugimi predlogi sprememb istega avtorja časovni razmak med dajanjem v promet 
in razpoložljivostjo za širšo javnost ne sme presegati treh mesecev. 

Predlog spremembe 28
Gyula Hegyi

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 57 – stolpec 2 – točka 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Se ne da v promet za oskrbo splošne
javnosti po [18 mesecev po začetku 
veljavnosti Odločbe] kot snov ali v 
pripravkih, katerih masni delež dušika v 
obliki amonijevega nitrata znaša več kot
28.

(2) Se ne da v promet za oskrbo širše
javnosti po [18 mesecev po začetku 
veljavnosti odločbe] kot snov ali v 
pripravkih z več kot 28 masnih odstotkov
dušika v obliki amonijevega nitrata.

Or. en

Obrazložitev

Številna gnojila, ki se proizvajajo v Evropi, vsebujejo približno 27 % amonijevega nitrata. 
Možnost izločitve amonijevega nitrata iz gnojila je odvisna od njegove kakovosti in ne samo 
od stopnje vsebnosti. V obrazložitvi je zapisano:„Za gnojila na osnovi amonijevega nitrata z
29 masnih odstotkov dušika, velja, da ne predstavljajo tveganja za eksplozije v običajnih 
okoliščinah ravnanja in uporabe“. Zato bi morala biti meja za prepoved dušikove vsebnosti 
28 %.

Predlog spremembe 29
Dan Jørgensen

Predlog odločbe – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka 57 – stolpec 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Se ne da v promet za oskrbo splošne
javnosti po [18 mesecev po začetku 
veljavnosti Odločbe] kot snov ali v 
pripravkih, katerih masni delež dušika v 
obliki amonijevega nitrata znaša več kot 
28.

(2) Se ne da v promet za oskrbo širše
javnosti po [18 mesecev po začetku 
veljavnosti odločbe] kot snov ali v 
pripravkih z več kot 16 masnih odstotkov
dušika v obliki amonijevega nitrata.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev splošne uporabe gnojil visokih koncentracij je krovni ukrep v prizadevanjih za 
učinkovito preprečevanje izvajanja terorističnih napadov. Praktične izkušnje in poskusne 
razstrelitve kažejo, da lahko potencialni teroristi zlahka izdelajo bombe iz gnojil (npr. iz 
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vrtnarskega centra), če uporabijo preproste recepte za bombe, ki jih pridobijo na spletu. 
Nedavne poskusne razstrelitve dokazujejo, da 20-odstotna meja vsebnosti dušika ni dovolj 
varna in se zdi potrebno omejiti vsebnost dušika, dobljenega iz amonijevega nitrata, na 16 %.
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