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Ändringsförslag 5
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) 2-(2-metoxietoxi)etanol används inte 
längre som en beståndsdel i färger och 
färgborttagningsmedel för konsumenter.
Ovannämnda riskbedömning har visat att 
det finns en risk för konsumenternas hälsa 
genom hudexponering för de färger och
färgborttagningsmedel som innehåller 2-(2-
metoxietoxi)etanol. Preparat som 
innehåller 2-(2-metoxietoxi)etanol och 
används i färger och
färgborttagningsmedel bör därför inte 
utsläppas på marknaden för försäljning till 
allmänheten. Ett gränsvärde av 0,1 % av 2-
(2-metoxietoxi)etanol i preparat bör antas 
för marknadsövervakningsändamål.

(4) 2-(2-metoxietoxi)etanol används inte 
längre som en beståndsdel i färger och 
färgborttagningsmedel för konsumenter. 
Ovannämnda riskbedömning har visat att 
det finns en risk för konsumenternas hälsa 
genom hudexponering för de färger och 
färgborttagningsmedel som innehåller 2-(2-
metoxietoxi)etanol. Preparat som 
innehåller 2-(2-metoxietoxi)etanol och 
används i färger, färgborttagningsmedel, 
rengöringsmedel, självpolerande 
emulsioner och golvtätningsmedel bör 
därför inte utsläppas på marknaden för 
försäljning till allmänheten. Ett gränsvärde 
av 0,1 % av 2-(2-metoxietoxi)etanol i 
preparat bör antas för 
marknadsövervakningsändamål.

Or. en

Motivering

I motiveringsdelen till detta förslag till beslut står det att 2-(2-metoxietoxi)etanol uppvisar 
risker för människors hälsa vid hudexponering. Enligt riskbedömningsrapporten 793/93 och 
motiveringsdelen används 2-(2-metoxietoxi)etanol i färger, färgborttagningsmedel, 
rengöringsmedel, självpolerande emulsioner, golvtätningsmedel, vindrutespolarvätskor och 
hudrengöringsprodukter (tvål). Därför bör begränsningarna även gälla rengöringsmedel, 
självpolerande emulsioner och golvtätningsmedel.
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Ändringsförslag 6
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) 2-(2-butoxietoxi)etanol är en 
beståndsdel i färger. Ovannämnda 
riskbedömning av 2-(2-butoxietoxi)etanol 
har visat att det finns en risk för 
konsumenternas hälsa genom 
ianandningsexponering under 
sprutlackering. Ett beräknat säkert 
koncentrationsgränsvärde av 3 % för
2-(2-butoxietoxi)etanol i 
sprutlackeringsfärger bör införas för att 
förhindra risken för inandningsexponering 
för konsumenterna.

(5) 2-(2-butoxietoxi)etanol är en 
beståndsdel i färger, färgämnen, bläck och 
tvätt- och rengöringsmedel. Ovannämnda 
riskbedömning av 2-(2-butoxietoxi)etanol 
har visat att det finns en risk för 
konsumenternas hälsa genom 
inandningsexponering under 
sprutlackering. Ett beräknat säkert 
koncentrationsgränsvärde av 3 % för 
2-(2-butoxietoxi)etanol i 
sprutlackeringsfärger eller 
rengöringssprayer bör införas för att 
förhindra risken för inandningsexponering 
för konsumenterna.

Or. en

Motivering

Enligt riskbedömningen av 2-(2-butoxietoxi)etanol finns det en risk för konsumenternas hälsa 
genom inandningsexponering under sprutlackering. I motiveringsdelen står det att 
2-(2-butoxietoxi) även används som beståndsdel i färgämnen, bläck och tvätt- och 
rengöringsmedel. Därför bör begränsningarna även gälla rengöringsprodukter i sprayform, 
eftersom inandning är sannolik även där.

Ändringsförslag 7
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I fråga om andra färger än 
sprutlackeringsfärger bör en varning för 
användning av sådana färger i 
sprutlackeringsutrustning krävas om dessa 
färger har ett koncentrationsgränsvärde för 

I fråga om annat än sprutlackeringsfärger 
eller rengöringssprayer bör en varning för 
användning av sådana färger eller 
rengöringsmedel i 
sprutlackeringsutrustning krävas om dessa 
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2-(2-butoxietoxi)etanol som är lika med 
eller högre än 3 %.

färger eller rengöringsmedel har ett 
koncentrationsgränsvärde för 
2-(2-butoxietoxi)etanol som är lika med 
eller högre än 3 %.

Or. en

Motivering

Enligt motiveringsdelen används 2-(2-butoxietoxi)etanol även som beståndsdel i 
rengöringsmedel. Därför bör begränsningarna även gälla sådana produkter.

Ändringsförslag 8
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Riskbedömningen av 
metylendifenyldiisocyanat har visat att det 
finns ett behov av att begränsa riskerna i 
samband med konsumenternas bruk av 
preparat som innehåller 
metylendifenyldiisocyanat på grund av oro 
för inandnings- och hudexponering. För att 
förebygga och eliminera dessa risker bör 
utsläppande på marknaden för försäljning 
till allmänheten av preparat som innehåller 
metylendifenyldiisocyanat endast tillåtas 
på vissa villkor såsom obligatorisk 
förekomst av polyetylenhandskar i 
förpackningen och tilläggsanvisningar på 
förpackningen. Då tillhandahållande av 
skyddsutrustning och tryckning av 
relevanta anvisningar kommer att kräva 
särskilda insatser från producenternas sida 
bör en längre övergångsperiod tillåtas.

(8) Riskbedömningen av 
metylendifenyldiisocyanat har visat att det 
finns ett behov av att begränsa riskerna i 
samband med konsumenternas bruk av 
preparat som innehåller 
metylendifenyldiisocyanat på grund av oro 
för inandnings- och hudexponering. För att 
förebygga och eliminera dessa risker bör 
utsläppande på marknaden för försäljning 
till allmänheten av preparat som innehåller 
metylendifenyldiisocyanat endast tillåtas 
på vissa villkor såsom obligatorisk 
förekomst av lämpliga handskar i 
förpackningen och tilläggsanvisningar på 
förpackningen. Då tillhandahållande av 
skyddsutrustning och tryckning av 
relevanta anvisningar kommer att kräva 
särskilda insatser från producenternas sida 
bör en längre övergångsperiod tillåtas.

Or. en

Motivering

Enligt uppgifter från arbetshälsoinstitut finns det olika typer av handskar som är lämpliga vid 
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användning av metylendifenyldiisocyanat, men inga som är gjorda av polyetylen. Därför är 
det bättre att skriva ”lämpliga handskar” i stället för att specificera handskar som inte är 
avsedda för ändamålet. Vilken typ av lämpliga handskar det ska vara kan sedan bestämmas 
genom kommittéförfarandet. 

Ändringsförslag 9
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ammoniumnitratgödselmedel har 
missbrukats för olaglig tillverkning av 
sprängämnen. De gödselmedelstyper som 
kan användas för detta ändamål har en 
kvävehalt som är så låg som 20 %.
Tillgång till dessa gödselmedelstyper skall
begränsas till yrkesmässig användning i 
jordbruket genom att ett 
kvävehaltsgränsvärde av mindre än 20 %
åläggs de ammoniumnitratpreparat som 
säljs till allmänheten.

(16) Ammoniumnitratgödselmedel har 
missbrukats för olaglig tillverkning av 
sprängämnen. Tillgång till dessa 
gödselmedelstyper bör begränsas till 
yrkesmässig användning i jordbruket 
genom att ett kvävehaltsgränsvärde av 
mindre än 28 % åläggs de 
ammoniumnitratpreparat som säljs till 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Många gödselmedel som tillverkas i Europa innehåller runt 27 % ammoniumnitrat. 
Möjligheterna att utvinna ammoniumnitrat ur ett gödselmedel beror på dess kvalitet och inte
bara på ammoniumnitrathalten. I motiveringsdelen heter det att ”ammoniumnitratbaserade 
gödselmedel som innehåller mindre än 28 % kväve anses inte under normala hanterings- och 
användningsförhållanden utgöra en explosionsrisk”. Därför bör gränsvärdet för kvävehalten 
ligga på 28 %.
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Ändringsförslag 10
Dan Jørgensen

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ammoniumnitratgödselmedel har 
missbrukats för olaglig tillverkning av 
sprängämnen. De gödselmedelstyper som 
kan användas för detta ändamål har en 
kvävehalt som är så låg som 20 %.
Tillgång till dessa gödselmedelstyper skall
begränsas till yrkesmässig användning i 
jordbruket genom att ett 
kvävehaltsgränsvärde av mindre än 20 %
åläggs de ammoniumnitratpreparat som 
säljs till allmänheten.

(16) Ammoniumnitratgödselmedel har 
missbrukats för olaglig tillverkning av 
sprängämnen. De gödselmedelstyper som 
kan användas för detta ändamål har en 
kvävehalt som är så låg som 16 %. 
Tillgång till dessa gödselmedelstyper bör 
begränsas till yrkesmässig användning i 
jordbruket genom att ett 
kvävehaltsgränsvärde på högst 16 %
åläggs de ammoniumnitratpreparat som 
säljs till allmänheten.

Or. en

Motivering

Att begränsa allmänhetens tillgång till gödselmedel i höga koncentrationer är en åtgärd av 
yttersta vikt i arbetet med att förhindra terroristattacker. Praktiska erfarenheter och 
provsprängningar visar att det är lätt för presumtiva terrorister att tillverka bomber med 
gödselmedel (exempelvis från ett trädgårdscenter) genom att använda enkla bombrecept från 
Internet. Provsprängningar som gjorts på senare tid visar att en 20-procentsgräns för 
kvävehalten inte är tillräckligt säker, och det anses nödvändigt att sätta gränsen till högst 
16 % för kväve från ammoniumnitrat.  

Ändringsförslag 11
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 53 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Får inte utsläppas på marknaden efter 
[arton månader efter beslutets 
ikraftträdande] för försäljning till 

Får inte tillhandahållas på marknaden 
efter [sex månader efter beslutets 
ikraftträdande] för försäljning till 
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allmänheten, som en beståndsdel i färger 
och i färgborttagningsmedel i 
koncentrationer lika med eller högre än 0,1 
viktprocent.

allmänheten, som en beståndsdel i färger 
och i färgborttagningsmedel i 
koncentrationer lika med eller högre än 0,1 
viktprocent.

Or. en

Motivering

Eftersom europeiska tillverkare av färgborttagningsmedel inte längre säljer detta ämne för 
konsumentbruk bör förbudet träda i kraft så snart som möjligt så att importer förhindras. 
Terminologin bör anpassas till den som föreslås i ”varupaketet”.

Ändringsförslag 12
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 53 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Får inte utsläppas på marknaden efter 
[arton månader efter beslutets 
ikraftträdande] för försäljning till 
allmänheten, som en beståndsdel i färger 
och i färgborttagningsmedel i 
koncentrationer lika med eller högre än 0,1 
viktprocent.

Får inte utsläppas på marknaden efter 
[arton månader efter beslutets 
ikraftträdande] för försäljning till 
allmänheten, som en beståndsdel i färger,
färgborttagningsmedel, rengöringsmedel, 
självpolerande emulsioner och 
golvtätningsmedel i koncentrationer lika 
med eller högre än 0,1 viktprocent.

Or. en

Motivering

I motiveringsdelen till detta förslag till beslut står det att 2-(2-metoxietoxi)etanol uppvisar 
risker för människors hälsa vid hudexponering. Enligt riskbedömningsrapporten 793/93 och 
motiveringsdelen används 2-(2-metoxietoxi)etanol i färger, färgborttagningsmedel, 
rengöringsmedel, självpolerande emulsioner, golvtätningsmedel, vindrutespolarvätskor och 
hudrengöringsprodukter (tvål). Därför bör begränsningarna även gälla rengöringsmedel, 
självpolerande emulsioner och golvtätningsmedel.
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Ändringsförslag 13
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 54 – kolumn 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Får inte för första gången utsläppas på 
marknaden efter [arton månader efter 
beslutets ikraftträdande] för försäljning till 
allmänheten, som en beståndsdel i 
sprutlackeringsfärger i koncentrationer lika 
med eller högre än 3 viktprocent.

Får inte utsläppas på marknaden efter 
[tolv månader efter beslutets 
ikraftträdande] för försäljning till 
allmänheten, som en beståndsdel i 
sprutlackeringsfärger i koncentrationer lika 
med eller högre än 3 viktprocent.

Or. en

Motivering

Det finns ingen godtagbar anledning att vänta 18 månader med att förbjuda det första
utsläppandet på marknaden. Tolv månader är fullt tillräckligt. Terminologin bör anpassas till 
den som föreslås i ”varupaketet”.

Ändringsförslag 14
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 54 – kolumn 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Får inte för första gången utsläppas på 
marknaden efter [arton månader efter 
beslutets ikraftträdande] för försäljning till 
allmänheten, som en beståndsdel i 
sprutlackeringsfärger i koncentrationer lika 
med eller högre än 3 viktprocent.

Får inte för första gången utsläppas på 
marknaden efter [arton månader efter 
beslutets ikraftträdande] för försäljning till 
allmänheten, som en beståndsdel i 
sprutlackeringsfärger eller 
rengöringssprayer i koncentrationer lika 
med eller högre än 3 viktprocent.

Or. en
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Motivering

Enligt riskbedömningen av 2-(2-butoxietoxi)etanol finns det en risk för konsumenternas hälsa 
genom inandningsexponering under sprutlackering. I motiveringsdelen står det att 
2-(2-butoxietoxi) även används som beståndsdel i tvätt- och rengöringsmedel. Därför bör 
begränsningarna även gälla sådana produkter i sprayform.

Ändringsförslag 15
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 54 – kolumn 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De färger som inte uppfyller gränsvärdet 
för koncentration i punkt (1) skall inte 
utsläppas på marknaden för försäljning
till allmänheten efter [24 månader efter 
beslutets ikraftträdande].

De färger som inte uppfyller gränsvärdet 
för koncentration i punkt (1) skall inte 
tillhandahållas allmänheten efter 
[15 månader efter beslutets 
ikraftträdande].

Or. en

Motivering

Uttrycket ”släppa ut på marknaden” har ofta gett upphov till förvirring. I linje med skäl 7 i 
kommissionens förslag och med den terminologi som används i ”varupaketet” bör det 
klargöras att det andra datumet anger den tidpunkt efter vilken den faktiska försäljningen av 
produkten är förbjuden. Det finns ingen godtagbar anledning att tillåta fortsatt försäljning i 
ytterligare två år efter det att detta beslut har trätt i kraft. För att skydda människors hälsa 
bör förbjudet införas senast efter 15 månader.

Ändringsförslag 16
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 54 – kolumn 2 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De färger som inte uppfyller gränsvärdet 
för koncentration i punkt (1) skall inte 
utsläppas på marknaden för försäljning till 
allmänheten efter [24 månader efter 
beslutets ikraftträdande].

De färger eller rengöringsmedel som inte 
uppfyller gränsvärdet för koncentration i 
punkt (1) skall inte utsläppas på marknaden 
för försäljning till allmänheten efter 
[24 månader efter beslutets ikraftträdande].

Or. en

Motivering

Enligt riskbedömningen av 2-(2-butoxietoxi)etanol finns det en risk för konsumenternas hälsa 
genom inandningsexponering under sprutlackering. I motiveringsdelen står det att 
2-(2-butoxietoxi) även används som beståndsdel i tvätt- och rengöringsmedel. Därför bör 
begränsningarna även gälla sådana produkter i sprayform.

Ändringsförslag 17
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 54 – kolumn 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar annan 
gemenskapslagstiftning om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen och preparat, skall andra färger än 
sprutlackeringsfärger som innehåller mer 
än 3 viktprocent 2-(2-butoxietoxi)etanol 
och som utsläpps på marknaden för 
försäljning till allmänheten märkas läsligt 
och outplånligt [24 månader efter beslutets 
ikraftträdande] enligt följande:

Utan att det påverkar annan 
gemenskapslagstiftning om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen och preparat, skall andra färger än 
sprutlackeringsfärger som innehåller mer 
än 3 viktprocent 2-(2-butoxietoxi)etanol 
och som tillhandahålls för försäljning till 
allmänheten märkas läsligt och outplånligt 
[15 månader efter beslutets ikraftträdande] 
enligt följande:

”Får ej användas i 
sprutlackeringsutrustning”.

”Får ej användas i 
sprutlackeringsutrustning”.

Or. en
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Motivering

Det finns ingen godtagbar anledning att vänta med märkningen i ytterligare två år efter det 
att detta beslut har trätt i kraft. För att skydda människors hälsa bör detta ske senast efter 
15 månader. Terminologin bör anpassas till den som föreslås i ”varupaketet”.

Ändringsförslag 18
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 54 – kolumn 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar annan 
gemenskapslagstiftning om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen och preparat, skall andra färger än 
sprutlackeringsfärger som innehåller mer 
än 3 viktprocent 2-(2-butoxietoxi)etanol 
och som utsläpps på marknaden för 
försäljning till allmänheten märkas läsligt 
och outplånligt [24 månader efter beslutets 
ikraftträdande] enligt följande:

(3) Utan att det påverkar annan 
gemenskapslagstiftning om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen och preparat, skall färger och tvätt-
och rengöringsmedel, förutom sprayer 
som innehåller mer än 3 viktprocent 
2-(2-butoxietoxi)etanol och som utsläpps 
på marknaden för försäljning till 
allmänheten, märkas läsligt och outplånligt 
[24 månader efter beslutets ikraftträdande] 
enligt följande:

”Får ej användas i 
sprutlackeringsutrustning”.

”Får ej användas i sprayutrustning”.

Or. en

Motivering

Enligt riskbedömningen av 2-(2-butoxietoxi)etanol finns det en risk för konsumenternas hälsa 
genom inandningsexponering under sprutlackering. I motiveringsdelen står det att 
2-(2-butoxietoxi) även används som beståndsdel i tvätt- och rengöringsmedel. Därför bör 
begränsningarna även gälla sådana produkter i sprayform.
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Ändringsförslag 19
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 55 – kolumn 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Får inte utsläppas på marknaden efter 
[24 månader efter beslutets ikraftträdande] 
som en beståndsdel i preparat i 
koncentrationer lika med eller högre än 
0,1 viktprocent för försäljning till 
allmänheten, om förpackningen inte:

Får inte tillhandahållas efter [12 månader
efter beslutets ikraftträdande] som en 
beståndsdel i preparat i koncentrationer 
lika med eller högre än 0,1 viktprocent för 
försäljning till allmänheten, om 
förpackningen inte:

Or. en

Motivering

Det finns ingen godtagbar anledning att vänta med förpackningskraven i ytterligare två år 
efter det att detta beslut har trätt i kraft.  För att skydda människors hälsa bör detta ske 
senast efter 12 månader. Terminologin bör anpassas till den som föreslås i ”varupaketet”.

Ändringsförslag 20
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 55 – kolumn 2 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) innehåller polyetylenhandskar, (a) innehåller lämpliga handskar,

Vilken typ av lämpliga handskar det 
handlar om ska i harmoniseringssyfte 
bestämmas genom det förfarande som 
avses i artikel 2a i detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Enligt uppgifter från arbetshälsoinstitut finns det olika typer av handskar som är lämpliga vid 
användning av metylendifenyldiisocyanat, men inga som är gjorda av polyetylen. Därför är 
det bättre att skriva ”lämpliga handskar” i stället för att specificera handskar som inte är 
avsedda för ändamålet. Vilken typ av lämpliga handskar det ska vara kan sedan bestämmas 
genom kommittéförfarandet. 

Ändringsförslag 21
Miroslav Ouzký

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 55 – kolumn 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fysiska eller juridiska personer som för 
första gången utsläpper preparat som 
innehåller metylendifenyldiisocyanat på 
marknaden skall inom tre år efter 
genomförandet av de begränsningar som 
fastställs i punkt (1) insamla uppgifter om 
enentuella fall av personer som vid 
användning av preparat som innehåller 
metylendifenyldiisocyanat drabbas av 
allergi i andningsorganen och förse 
kommissionen med dessa uppgifter.
Uppgifterna skall insamlas i enlighet med 
ett undersökningprotokoll där 
specialiserade centra skall medverka och 
som skall godkännas av kommissionen.

utgår

Or. en

Motivering

Efter att man 2005 slutfört den riskbedömning om metylendifenyldiisocyanat som genomförts 
med stöd av förordningen om existerande ämnen (793/93) har det framkommit nya 
exponeringsuppgifter från Miljöstyrelsen i Danmark, giftinformationscentraler i Tyskland, 
Storbritannien och Belgien samt näringslivet, och dessa uppgifter ger vid handen att det inte 
föreligger någon risk för konsumenterna i verkliga livet. Innan det beställs några nya 
vittomfattande undersökningar bör man i samråd med en lämplig vetenskaplig kommitté 
överväga huruvida detta verkligen behövs. Eftersom bestämmelserna i detta beslut kommer 
att införlivas i Reachförordningen kommer berörda bestämmelser i den förordningen att 
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omfatta eventuella behov av ytterligare undersökningar och begränsningar. Punkt 6 bör 
därför utgå.

Ändringsförslag 22
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 55 – kolumn 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Fysiska eller juridiska personer som för 
första gången utsläpper preparat som 
innehåller metylendifenyldiisocyanat på 
marknaden skall inom tre år efter 
genomförandet av de begränsningar som 
fastställs i punkt (1) insamla uppgifter om 
enentuella fall av personer som vid 
användning av preparat som innehåller 
metylendifenyldiisocyanat drabbas av 
allergi i andningsorganen och förse 
kommissionen med dessa uppgifter.
Uppgifterna skall insamlas i enlighet med 
ett undersökningprotokoll där 
specialiserade centra skall medverka och 
som skall godkännas av kommissionen.

(6) Fysiska eller juridiska personer som 
utsläpper preparat som innehåller 
metylendifenyldiisocyanat på marknaden 
skall inom tre år efter genomförandet av de 
begränsningar som fastställs i punkt (1) 
insamla uppgifter om eventuella fall av 
personer som vid användning av preparat 
som innehåller metylendifenyldiisocyanat 
drabbas av allergi i andningsorganen och 
förse kommissionen med dessa uppgifter, 
som ska användas för en bedömning av 
huruvida artikel 69.1 och 69.3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska 
tillämpas. Uppgifterna skall insamlas i 
enlighet med ett undersökningprotokoll där 
specialiserade centra skall medverka och 
som skall godkännas av kommissionen.

Or. en

Motivering

Uppgifter om allergi i andningsorganen bör tillhandahållas av alla fysiska och juridiska 
personer som släpper ut metylendifenyldiisocyanat på marknaden, och inte bara av dem som 
gör det för första gången. En extra uppgiftsinsamling behövs för att behovet av ytterligare 
begränsningar ska kunna bedömas.
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Ändringsförslag 23
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 56 – kolumn 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Får inte för första gången utsläppas på 
marknaden efter [arton månader efter 
beslutets ikraftträdande] för försäljning till 
allmänheten som en beståndsdel i 
neoprenbaserade lim i koncentrationer lika 
med eller högre än 0,1 viktprocent i 
förpackningsstorlekar som rymmer mer än 
650 g.

(1) Får inte utsläppas på marknaden efter 
[tolv månader efter beslutets 
ikraftträdande] för försäljning till 
allmänheten som en beståndsdel i 
neoprenbaserade lim i koncentrationer lika 
med eller högre än 0,1 viktprocent i 
förpackningsstorlekar som rymmer mer än 
350 g.

Or. en

Motivering

Det finns ingen godtagbar anledning att vänta 18 månader med att förbjuda det första
utsläppandet på marknaden. Tolv månader är fullt tillräckligt. Terminologin bör anpassas till 
den som föreslås i ”varupaketet”.

Ändringsförslag 24
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 56 – kolumn 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Neoprenbaserade lim som innehåller 
cyklohexan och som inte uppfyller (1) får 
inte utsläppas på marknaden för 
försäljning till allmänheten efter 
[24 månader efter beslutets 
ikraftträdande].

(2) Neoprenbaserade lim som innehåller 
cyklohexan och som inte uppfyller (1) får 
inte tillhandahållas för försäljning till 
allmänheten efter [15 månader efter 
beslutets ikraftträdande].

Or. en
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Motivering

Det finns ingen godtagbar anledning att tillåta fortsatt försäljning i ytterligare två år efter det 
att detta beslut har trätt i kraft. För att skydda människors hälsa bör förbjudet införas senast 
efter 15 månader. Terminologin bör anpassas till den som föreslås i ”varupaketet”.

Ändringsförslag 25
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 56 – kolumn 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Utan att det påverkar tillämpningen av 
annan gemenskapslagstiftning om 
klassificering, förpackning och märkning 
av farliga ämnen och preparat, skall 
neoprenbaserade lim som innehåller 
cyklohexan i koncentrationer lika med eller 
högre än 0,1 viktprocent och som utsläpps 
på marknaden för försäljning till 
allmänheten efter [24 månader efter 
beslutets ikraftträdande] läsbart och 
outplånligt märkas enligt följande:

(3) Utan att det påverkar tillämpningen av 
annan gemenskapslagstiftning om 
klassificering, förpackning och märkning 
av farliga ämnen och preparat, skall 
neoprenbaserade lim som innehåller 
cyklohexan i koncentrationer lika med eller 
högre än 0,1 viktprocent och som 
tillhandahålls för försäljning till 
allmänheten efter [15 månader efter 
beslutets ikraftträdande] läsbart och 
outplånligt märkas enligt följande:

”Får ej användas under dåliga 
ventilationsförhållanden.

”Får ej användas under dåliga 
ventilationsförhållanden.

Får ej användas vid mattläggning.” Får ej användas vid mattläggning.”

Or. en

Motivering

Det finns ingen godtagbar anledning att vänta med märkningen i ytterligare två år efter det 
att detta beslut har trätt i kraft. För att skydda människors hälsa bör detta ske senast efter 
15 månader. Terminologin bör anpassas till den som föreslås i ”varupaketet”.
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Ändringsförslag 26
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 57 – kolumn 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Får inte för första gången utsläppas på 
marknaden efter [arton månader efter 
beslutets ikraftträdande] som ett ämne eller 
som preparat som innehåller mer än 
28 viktprocent kväve i förhållande till 
ammoniumnitratet för användning som fast 
gödselmedel, enkelt eller sammansatt, om 
gödselmedlet inte uppfyller de tekniska 
bestämmelser om 
ammoniumnitratgödselmedel med hög 
kvävehalt som fastställs i bilaga III till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2003/2003 om gödselmedel**.

(1) Får inte utsläppas på marknaden efter 
[tolv månader efter beslutets 
ikraftträdande] som ett ämne eller som 
preparat som innehåller mer än 
28 viktprocent kväve i förhållande till 
ammoniumnitratet för användning som fast 
gödselmedel, enkelt eller sammansatt, om 
gödselmedlet inte uppfyller de tekniska 
bestämmelser om 
ammoniumnitratgödselmedel med hög 
kvävehalt som fastställs i bilaga III till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2003/2003 om gödselmedel**.

Or. en

Motivering

Det finns ingen godtagbar anledning att vänta 18 månader med att förbjuda det första
utsläppandet på marknaden. Tolv månader är fullt tillräckligt. Terminologin bör anpassas till 
den som föreslås i ”varupaketet”.

Ändringsförslag 27
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 57 – kolumn 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Får inte utsläppas på marknaden för 
försäljning till allmänheten efter [arton 
månader efter beslutets ikraftträdande] 
som ett ämne eller preparat som innehåller 

(2) Får inte tillhandahållas för försäljning 
till allmänheten efter [femton månader
efter beslutets ikraftträdande] som ett ämne 
eller preparat som innehåller 
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20 viktprocent eller mer kväve i 
förhållande till ammoniumnitratet.

20 viktprocent eller mer kväve i 
förhållande till ammoniumnitratet.

Or. en

Motivering

I enlighet med övriga ändringsförslag från samme förslagsställare bör tiden mellan 
utsläppandet på marknaden och tillhandahållandet till allmänheten inte överstiga tre 
månader. 

Ändringsförslag 28
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 57 – kolumn 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Får inte utsläppas på marknaden för 
försäljning till allmänheten efter [arton 
månader efter beslutets ikraftträdande] som 
ett ämne eller preparat som innehåller 
20 viktprocent eller mer kväve i 
förhållande till ammoniumnitratet.

(2) Får inte utsläppas på marknaden för 
försäljning till allmänheten efter [arton 
månader efter beslutets ikraftträdande] som 
ett ämne eller preparat som innehåller 
28 viktprocent eller mer kväve i 
förhållande till ammoniumnitratet.

Or. en

Motivering

Många gödselmedel som tillverkas i Europa innehåller runt 27 % ammoniumnitrat. 
Möjligheterna att utvinna ammoniumnitrat ur ett gödselmedel beror på dess kvalitet och inte
bara på ammoniumnitrathalten. I motiveringsdelen heter det att ”ammoniumnitratbaserade 
gödselmedel som innehåller mindre än 28 % kväve anses inte under normala hanterings- och 
användningsförhållanden utgöra en explosionsrisk”. Därför bör gränsvärdet för kvävehalten 
ligga på 28 %.
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Ändringsförslag 29
Dan Jørgensen

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 57 – kolumn 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Får inte utsläppas på marknaden för 
försäljning till allmänheten efter [arton 
månader efter beslutets ikraftträdande] som 
ett ämne eller preparat som innehåller 
20 viktprocent eller mer kväve i 
förhållande till ammoniumnitratet.

(2) Får inte utsläppas på marknaden för 
försäljning till allmänheten efter [arton 
månader efter beslutets ikraftträdande] som 
ett ämne eller preparat som innehåller mer 
än 16 viktprocent kväve i förhållande till 
ammoniumnitratet.

Or. en

Motivering

Att begränsa allmänhetens tillgång till gödselmedel i höga koncentrationer är en åtgärd av 
yttersta vikt i arbetet med att förhindra terroristattacker. Praktiska erfarenheter och 
provsprängningar visar att det är lätt för presumtiva terrorister att tillverka bomber med 
gödselmedel (exempelvis från ett trädgårdscenter) genom att använda enkla bombrecept från 
Internet. Provsprängningar som gjorts på senare tid visar att en 20-procentsgräns för 
kvävehalten inte är tillräckligt säker, och det anses nödvändigt att sätta gränsen till högst 
16 % för kväve från ammoniumnitrat.
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