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Ændringsforslag 14
John Bowis, Struan Stevenson

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Der findes alternativer til DCM. 
Imidlertid vil ethvert kemisk middel til 
opløsning af malingsfilm sandsynligvis 
have en virkning på menneskers sundhed. 
DCM er blevet grundigt undersøgt, og 
sundhedsvirkningerne er velkendte, men 
alternativerne er ikke blevet undersøgt i 
samme omfang. I mange tilfælde er 
risikoen for menneskers sundhed og 
miljøet endnu ikke blevet vurderet fuldt 
ud.

Or. en

Begrundelse

De fleste alternativer indebærer risici: NMP er et Repr.Cat.2-stof1.2

DBEer har for flere parametres vedkommende vist sig at være giftige for menneskers sundhed 
og miljøet3.

TRGS 612 advarer mod brug af NMP eller dimethylsulfoxid (DMSO), som meget let optages i 
kroppen4. 

1,3-dioxolan er særdeles brændbart, har reprotoksiske virkninger, er hudirriterende og er 
ikke hurtigt biologisk nedbrydeligt. Benzylalkohol er skadelig ved inhalering, har 
sensibiliserende egenskaber og er mere skadelig for vandmiljøet.

                                               
1 ECBI/55/05 - møde i Technical Committee C&L on the Classification and Labelling of Dangerous Substances, 
Arona, 15.-18. marts 2005.
2 Konsekvensanalyse af potentielle begrænsninger på markedsføring og anvendelse af dichlormethan i 
malingfjerner. RPA-undersøgelse afsluttet i april 2007.
3 Sonawane, M et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, US Environmental Protection Agency, marts 2008.
4 612: Technical Rules for Hazardous Substances - Substitute substances, substitute processes and restrictions on 
the use of methylene chloride-based paint strippers, februar 2006.
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Ændringsforslag 15
John Bowis, Struan Stevenson

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) For at sikre at det nuværende 
beskyttelsesniveau ikke sænkes og for at 
forhindre øget udsættelse for risici for 
menneskers sundhed og sikkerhed, som i 
dag er ukendte eller ikke kvantificerede, 
bør alle alternative 
malingfjerneringredienser bedømmes lige 
så strengt som DCM. Afgørelser om 
markedsføring af malingfjernere bør 
udsættes, indtil DCM-baserede 
malingfjernere og alternativerne er blevet 
grundigt evalueret under REACH6

Or. en

Begrundelse

Ovenstående eksempler viser, at kun en bedømmelse af alle risici for alle alternativer, således 
som det er fastsat i REACH, kan sikre, at der vælges de sikreste metoder til fjernelse af 
maling, og at eventuelle nødvendige kontrolforanstaltninger, som brugerne vil skulle træffe, 
står i et rimeligt forhold til sundheds- og sikkerhedsrisiciene.

Ændringsforslag 16
John Bowis, Struan Stevenson

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) DCM-baserede malingfjernere 
anvendes af forbrugere i hjemmet til at 
fjerne maling, fernis og lak både indendørs 
og udendørs. Det er ikke muligt gennem 
uddannelse eller overvågning at skabe 
vished for, at forbrugernes anvendelse af 
DCM er sikker. Derfor er den eneste
effektive og proportionerede foranstaltning 

(3) DCM-baserede malingfjernere 
anvendes af forbrugere i hjemmet til at 
fjerne maling, fernis og lak både indendørs 
og udendørs. Det er ikke muligt gennem 
uddannelse eller overvågning at skabe 
vished for, at forbrugernes anvendelse af 
DCM er sikker. Derfor er en effektiv og 
afpasset foranstaltning til minimering af
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til at eliminere risikoen for forbrugerne et 
forbud mod markedsføring og brug af 
DCM-baserede malingfjernere.

risikoen for forbrugerne en række af 
foranstaltninger vedrørende 
sammensætningen af DCM-baserede 
malingfjernere, beholdernes udformning 
og synligheden og omfanget af de 
sundheds- og sikkerhedsoplysninger, som 
skal angives i forbindelse med hvert 
enkelt produkt.

Or. en

Begrundelse

Risiciene for forbrugerne vil ikke blive elimineret, selv om DCM forbydes. Alternativerne 
udgør en risiko, som skal kvantificeres. Risiciene kan undgås, hvis man træffer yderligere 
foranstaltninger med henblik på at øge sikkerheden i forbindelse med brugen af DCM: 
minimumniveau for fordampningshæmmende midler, begrænsning af beholderens størrelse, 
beholdere med smal hals, børnesikrede lukninger, tydelig sikkerhedsmærkning. I de seneste 
18 år har der ingen forbrugerulykker med dødelig udgang været i forbindelse med DCM i 
modsætning til alternativerne1. Et forbud mod DCM ville føre til øget anvendelse af farlige 
alternativer.

Ændringsforslag 17
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) DCM-baserede malingfjernere 
anvendes af forbrugere i hjemmet til at 
fjerne maling, fernis og lak både indendørs 
og udendørs. Det er ikke muligt gennem 
uddannelse eller overvågning at skabe 
vished for, at forbrugernes anvendelse af 
DCM er sikker. Derfor er den eneste 
effektive og proportionerede foranstaltning 
til at eliminere risikoen for forbrugerne et 
forbud mod markedsføring og brug af
DCM-baserede malingfjernere.

(3) DCM-baserede malingfjernere 
anvendes af forbrugere i hjemmet til at 
fjerne maling, fernis og lak både indendørs 
og udendørs. Det er ikke muligt gennem 
uddannelse eller overvågning at skabe 
vished for, at forbrugernes anvendelse af 
DCM er sikker. Derfor er den eneste 
effektive og proportionerede foranstaltning 
til at eliminere risikoen for forbrugerne et 
forbud mod markedsføring levering og 
brug af DCM-baserede malingfjernere.

Or. en

                                               
1 SVP Deutschland 2008.
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Begrundelse

For at sikre en bedre beskyttelse af forbrugerne skal erhvervsmæssige og industrielle brugere 
også fratages muligheden for at distribuere DCM-baserede malingfjernere.

Ændringsforslag 18
John Bowis, Struan Stevenson

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at sikre proportionalitet i 
udfasningen i hele leverandørkæden af 
DCM-holdige malingfjernere bør der 
fastsættes forskellige datoer for, hvornår 
det forbydes at bringe sådanne produkter i 
omsætning første gang, og for den sidste 
levering til privat eller erhvervsmæssig 
anvendelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

En udfasning er ikke nødvendig, hvis der træffes andre foranstaltninger, indtil der er 
foretaget en evaluering af alle metoder til fjernelse af maling.

Ændringsforslag 19
John Bowis, Struan Stevenson

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Eftersom forbrugere på trods af 
forbuddet kan få adgang til DCM-
baserede malingfjernere gennem 
leverandørkæden for erhvervsmæssige og 
industrielle brugere, bør produktet 
forsynes med en advarsel.

udgår



AM\735252DA.doc 7/20 PE409.588v02-00

DA

Or. en

Begrundelse

En advarsel er ikke længere nødvendig, hvis der træffes andre foranstaltninger med henblik 
på en bedre forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 20
John Bowis, Struan Stevenson

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De ulykker med dødelig udgang ved 
industriel og erhvervsmæssig anvendelse, 
der er registreret i Europa i de seneste 18 
år, tilskrives hovedsageligt utilstrækkelig 
udluftning, uhensigtsmæssige personlige 
værnemidler, anvendelse af uegnede 
beholdere og eksponering for DCM 
gennem længere tid. Derfor bør der 
indføres begrænsninger for at kontrollere 
og mindske risikoen ved erhvervsmæssig 
og industriel anvendelse.

(6) De ulykker med dødelig udgang ved 
industriel og erhvervsmæssig anvendelse, 
der er registreret i Europa i de seneste 18 
år, tilskrives hovedsageligt utilstrækkelig 
udluftning, uhensigtsmæssige personlige 
værnemidler, anvendelse af uegnede 
beholdere, mangelfulde sammensætninger
med for få fordampningshæmmende 
midler og eksponering for DCM gennem 
længere tid. Derfor bør der indføres 
begrænsninger for at kontrollere og 
mindske risikoen ved erhvervsmæssig og 
industriel anvendelse.

Or. en

Begrundelse

En række gamle DCM-sammensætninger indeholdt ikke tilstrækkelig mange 
fordampningshæmmende midler til minimering af fordampningen.
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Ændringsforslag 21
John Bowis, Struan Stevenson

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fagfolk er generelt omfattet af 
bestemmelserne i lovgivningen om 
beskyttelse af arbejdstagere. Imidlertid 
udføres mange erhvervsmæssige 
aktiviteter ofte på kundernes område, 
hvor der i mange tilfælde ikke forefindes 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at 
styre, kontrollere og mindske 
sundhedsrisikoen. Desuden er 
selvstændige ikke omfattet af 
bestemmelserne i lovgivningen om 
beskyttelse af arbejdstagere og vil have 
brug for tilstrækkelig efteruddannelse, før 
de kan udføre arbejdsopgaver, der 
indebærer brug af DCM-baserede 
malingfjernere.

(7) Fagfolk er generelt omfattet af 
bestemmelserne i lovgivningen om 
beskyttelse af arbejdstagere. 
Hensigtsmæssige foranstaltninger til 
kontrol af sundheds- og sikkerhedsrisici i 
forbindelse med fjernelse af maling 
afhænger hovedsagelig af udformning og 
brug af hensigtsmæssige 
arbejdsprocesser, tilstrækkelig udluftning 
og om nødvendigt hensigtsmæssige 
personlige værnemidler. De metoder, der 
anvendes til fjernelse af maling (kemiske, 
mekaniske, termiske), det objekt, der skal 
behandles (underlag, overflade, areal, 
indendørs eller udendørs), betingelserne 
for anvendelsen (temperatur, 
eksponeringstid), udluftnings-
/udsugningsmidler, værktøjer/maskiner 
osv., har betydning for, hvilke 
beskyttelsesforanstaltninger, der kan være 
hensigtsmæssige. Metoder til fjernelse af 
maling indebærer forskellige specifikke 
risici, og der er derfor, uanset hvilke 
fysiske eller kemiske metoder, der 
anvendes, brug for hensigtsmæssig 
information og uddannelse med henblik 
på at gøre arbejdstagerne bevidste om 
risiciene og bekendte med de korrekte 
beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse 
med sikker fjernelse af maling.

Or. en

Begrundelse

Specifikke eksisterende EU-krav til beskyttelse af erhvervsmæssige og industrielle 
arbejdstagere omfatter risikovurdering og hensigtsmæssig information og instruktion inden 
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påbegyndelsen af et arbejde med farlige materialer, uanset sted og årsag1. 

Hensigtsmæssige foranstaltninger til at kontrollere og mindske sundheds- og 
sikkerhedsrisikoen afhænger af en række parametre. Der bør foranstaltes uddannelse med 
henblik på at gøre arbejdstagerne bevidste om risiciene og bekendte med de korrekte 
beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med sikker fjernelse af maling.

Ændringsforslag 22
Gyula Hegyi

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fagfolk er generelt omfattet af 
bestemmelserne i lovgivningen om 
beskyttelse af arbejdstagere. Imidlertid 
udføres mange erhvervsmæssige aktiviteter 
ofte på kundernes område, hvor der i 
mange tilfælde ikke forefindes 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at 
styre, kontrollere og mindske 
sundhedsrisikoen. Desuden er selvstændige 
ikke omfattet af bestemmelserne i 
lovgivningen om beskyttelse af 
arbejdstagere og vil have brug for 
tilstrækkelig efteruddannelse, før de kan 
udføre arbejdsopgaver, der indebærer brug 
af DCM-baserede malingfjernere. 

(7) Fagfolk er generelt omfattet af 
bestemmelserne i lovgivningen om 
beskyttelse af arbejdstagere. Imidlertid 
udføres mange erhvervsmæssige aktiviteter 
ofte på kundernes område, hvor der i 
mange tilfælde ikke forefindes 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at 
styre, kontrollere og mindske 
sundhedsrisikoen. Desuden er selvstændige 
ikke omfattet af bestemmelserne i 
lovgivningen om beskyttelse af 
arbejdstagere og vil have brug for 
tilstrækkelig efteruddannelse, før de kan 
udføre arbejdsopgaver, der indebærer brug 
af DCM-baserede malingfjernere. Fagfolk 
bør også skulle begrunde fortsat 
anvendelse af DCM.

Or. en

Begrundelse

Uddannelse alene er ikke nok til at sikre, at selvstændige arbejdstagere beskytter sig 
tilstrækkeligt. I analogi med bestemmelserne i direktiv 98/24/EF bør de skulle begrunde, 
hvorfor de har behov for en undtagelse fra det generelle forbud.

                                               
1 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om beskyttelse af arbejdstagere.
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Ændringsforslag 23
John Bowis, Struan Stevenson

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør derfor indføres forbud mod at 
bringe DCM-malingfjernere i omsætning 
og mod fagfolks anvendelse heraf for at 
beskytte deres helbred og mindske antallet 
af ulykker med og uden dødelig udgang. 
Imidlertid bør medlemsstaterne, når 
erstatning af DCM skønnes at være 
særligt vanskelig eller uhensigtsmæssig, 
kunne give særligt godkendte fagfolk 
mulighed for fortsat at anvende DCM. 
Medlemsstaterne vil være ansvarlige for 
at udstede og overvåge sådanne 
godkendelser, som bør være betinget af en 
obligatorisk uddannelse med en række 
specifikke krav.

(8) Fagfolks omsætning og anvendelse af
enhver form for malingfjernere bør derfor 
evalueres under REACH for at beskytte 
deres helbred og mindske antallet af 
ulykker med og uden dødelig udgang. For 
at sikre yderligere beskyttelse af fagfolk 
bør alle produkter indeholdende DCM, 
der bringes i omsætning, i mellemtiden 
vedføjes sundheds- og 
sikkerhedsoplysninger og -råd.

Or. en

Begrundelse

Et forbud mod professionel anvendelse af DCM-baserede malingfjernere kan ikke sikre færre 
ulykker. Tværtimod vil det øge antallet af ulykker i forbindelse med alternativer. DCM's 
højere effektivitet vil betyde længere arbejdstid med alternativerne, hvilket vil mangedoble 
risiciene. Hvis man vedføjer DCM-malingfjernere oplysninger og råd om evaluering og
styring af sundheds- og sikkerhedsrisici, vil man skabe yderligere sikkerhed.

Ændringsforslag 24
Gyula Hegyi

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør derfor indføres forbud mod at 
bringe DCM-malingfjernere i omsætning 
og mod fagfolks anvendelse heraf for at 
beskytte deres helbred og mindske antallet 

(8) Der bør derfor indføres forbud mod at 
bringe DCM-malingfjernere i omsætning 
og mod fagfolks anvendelse heraf for at 
beskytte deres helbred og mindske antallet 
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af ulykker med og uden dødelig udgang. 
Imidlertid bør medlemsstaterne, når 
erstatning af DCM skønnes at være særligt 
vanskelig eller uhensigtsmæssig, kunne 
give særligt godkendte fagfolk mulighed 
for fortsat at anvende DCM. 
Medlemsstaterne vil være ansvarlige for at 
udstede og overvåge sådanne 
godkendelser, som bør være betinget af en 
obligatorisk uddannelse med en række 
specifikke krav. 

af ulykker med og uden dødelig udgang. 
Imidlertid bør medlemsstaterne, når 
erstatning af DCM skønnes at være særligt 
vanskelig eller uhensigtsmæssig, kunne 
give særligt godkendte fagfolk mulighed 
for fortsat at anvende DCM. 
Medlemsstaterne vil være ansvarlige for at
udstede og overvåge sådanne 
godkendelser, som bør være betinget af 
specifikke begrundelser og en obligatorisk 
uddannelse med en række specifikke krav.

Or. en

Begrundelse

Uddannelse alene er ikke nok til at sikre, at arbejdstagere beskytter sig tilstrækkeligt. I 
analogi med bestemmelserne i direktiv 98/24/EF bør de skulle begrunde, hvorfor de har 
behov for en undtagelse fra det generelle forbud. 

Ændringsforslag 25
Carl Schlyter

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Antallet af ulykker med og uden 
dødelig udgang, som er registreret i 
forbindelse med industrielle aktiviteter, 
indikerer en utilstrækkelig håndhævelse af 
arbejdsmiljølovgivningen. Eksponeringen 
for DCM er fortsat høj, og der bør indføres 
yderligere risikobegrænsende 
foranstaltninger for arbejdstagere i 
industrianlæg. Der bør vedtages 
forebyggende foranstaltninger, som f.eks. 
god udluftning på arbejdspladsen, 
hensigtsmæssige personlige værnemidler 
og yderligere ændring af beholderne.

(9) Antallet af ulykker med og uden 
dødelig udgang, som er registreret i 
forbindelse med industrielle aktiviteter, 
indikerer en utilstrækkelig håndhævelse af 
arbejdsmiljølovgivningen. Eksponeringen 
for DCM er fortsat høj, og der bør indføres 
yderligere risikobegrænsende 
foranstaltninger for arbejdstagere i 
industrianlæg. Der bør vedtages 
forebyggende foranstaltninger, som f.eks. 
god udluftning på arbejdspladsen, som 
opfylder grænseværdierne for 
erhvervsmæssig eksponering, eller 
åndedrætsværn med uafhængig 
lufttilførsel, separat udluftet område til 
tørring af genstande, der er behandlet 
med malingfjerner, hensigtsmæssige 
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personlige værnemidler og yderligere 
ændring af beholderne

Or. en

Begrundelse

Det skal specificeres, at udluftningen på arbejdspladsen skal være af en sådan art, at 
grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering er opfyldt, eller der skal alternativt 
anvendes åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel. Tørring af genstande, der er behandlet 
med malingfjerner, bør finde sted i et separat udluftet lokale for at mindske eksponeringen for 
DCM mest muligt.

Ændringsforslag 26
Carl Schlyter

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I november 2007 anbefalede Det 
Videnskabelige Udvalg for 
Grænseværdier for Erhvervsmæssig 
Eksponering grænseværdier for et 
tidsvægtet gennemsnit på 8 timer og for et 
15 minutters korttidseksponeringsniveau.
Disse niveauer bør fastsættes som 
maksimumgrænseværdier, som skal nås 
gennem effektiv udsugning i forbindelse 
med industriel anvendelse, uden at dette 
berører eventuelle lavere niveauer fastsat 
i henhold til national lovgivning. 

Or. en

Begrundelse

Henstillingerne fra Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig 
Eksponering bør sættes i værk som referencer for udsugningssystemer i forbindelse med 
industriel anvendelse. Henstillingerne bør være EU-maksimumniveauet, men medlemsstaterne 
kan vælge at fastsætte lavere niveauer (som f.eks. Ungarn allerede har gjort).
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Ændringsforslag 27
John Bowis, Struan Stevenson

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Som en undtagelse for stk. 1, kan 
medlemsstaterne tillade levering af
malingfjernere, som indeholder 
dichlormethan, til særligt godkendte 
fagfolk.

(2) Som en undtagelse fra stk. 1, kan 
malingfjernere, der indeholder 
dichlormethan, bringes i omsætning til
privat anvendelse, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:
(a) beholderstørrelsen ikke er over 1 liter
(b) beholderen har en smal hals på højst 
20mm i diameter og børnesikret lukning i 
overensstemmelse med BS EN ISO 
8317:2004 og BS EN 862:2005 
(c) malingfjerneren indeholder et 
fordampningshæmmende middel i en 
sådan mængde, at fordampningen 
sammenlignet med rent dichlormethan 
reduceres med mindst 97 % under 
standardtestbetingelser 
(d) beholderen klart og tydeligt er mærket 
"Undgå indånding af dampe. Må kun 
bruges på steder med god ventilation. Bær 
hensigtsmæssigt åndedrætsværn, hvis 
tilstrækkelig udluftning ikke er mulig."

Or. en

Begrundelse

Der har i de seneste 18 år ingen bekræftede forbrugerdødsfald været i forbindelse med DCM 
i modsætning til et forbrugerdødsfald i forbindelse med et alternativ, selvom DCM-
malingfjernere tegner sig for 90 % af markedet. Da alternative kemikalier beviseligt er 
mindre effektive vil et forbud mod forbrugeranvendelse af DCM-malingfjernere yderligere 
øge det allerede høje antal ulykker med blæselamper og varmekanoner, som ikke er nævnt i 
RPA-rapporten.
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Ændringsforslag 28
Gyula Hegyi

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Som en undtagelse for stk. 1, kan 
medlemsstaterne tillade levering af 
malingfjernere, som indeholder 
dichlormethan, til særligt godkendte 
fagfolk. 

(2) Som en undtagelse fra stk. 1, kan 
medlemsstaterne på et 5-årigt grundlag 
tillade levering af malingfjernere, som 
indeholder dichlormethan, til særligt 
godkendte fagfolk, som har fremlagt 
følgende oplysninger:

(a) grunden til, at der ansøges om 
undtagelse

(b) de mængder dichlormethan, der årligt 
skal bruges

(c) arbejdsopgaverne og de anvendte 
metoder

(d) manglen på mere sikre alternativer til 
dichlormethan til deres arbejde

(e) det antal arbejdstagere, som vil kunne 
blive involveret

(f) de forholdsregler, der er planlagt med 
henblik på at beskytte de berørte 
arbejdstageres sikkerhed og sundhed, især 
dokumentation for adgang til 
hensigtsmæssige personlige værnemidler 

(g) de tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
forhindre eksponering af arbejdstagere.

Or. en

Begrundelse

Betingelserne for undtagelser fra forbud som fastsat i artikel 9, stk. 3, i direktiv 98/24/EF om 
beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse 
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med kemiske agenser bør også være gældende her.

Ændringsforslag 29
John Bowis, Struan Stevenson

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den i stk. 2 nævnte godkendelse 
udstedes til fagfolk, der har modtaget 
uddannelse i sikker anvendelse af 
malingfjernere, der indeholder 
dichlormethan. Uddannelsen skal 
omfatte:

3) Som en undtagelse fra stk. 1, kan
malingfjernere, der indeholder 
dichlormethan, bringes i omsætning til 
erhvervsmæssig anvendelse, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

(a) malingfjerneren indeholder et 
fordampningshæmmende middel i en 
sådan mængde, at fordampningen 
sammenlignet med rent dichlormethan 
reduceres med mindst 97 % under 
standardtestbetingelser
(b) beholderen klart og tydeligt er mærket 
"Undgå indånding af dampe. Må kun 
bruges på steder med god ventilation. Bær 
hensigtsmæssigt åndedrætsværn, hvis 
tilstrækkelig udluftning ikke er mulig."
(c) erhvervsmæssige brugere med hver 
enkelt levering af DCM-baserede 
malingfjernere modtager sundheds- og 
sikkerhedsoplysninger og -råd, herunder 
som et minimum: 

(a) viden om, evaluering og styring af 
sundhedsrisici

 viden om, evaluering og styring af 
sundhedsrisici

(b) anvendelse af tilstrækkelig udluftning  anvendelse af tilstrækkelig 
udluftning 

(c) anvendelse af tilstrækkelige personlige 
værnemidler.

 anvendelse af tilstrækkelige 
personlige værnemidler.

Or. en
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Begrundelse

Forslaget om at kræve godkendelse til erhvervsmæssig anvendelse af DCM-baserede 
malingfjernere er ude af proportioner, upraktisk, diskriminerende og dyrt. Godkendelse er 
normalt forbeholdt de farligste arbejdsopgaver. Malingfjernere, der anvender DCM eller 
andre opløsningsbaserede produkter, berettiger ikke en godkendelsesordning. Hvis der er 
behov for yderligere kontrolforanstaltninger, bør de omfatte krav om hæmning af dampe, 
mærkning og oplysninger om de relevante sikkerhedsforanstaltninger. 

Ændringsforslag 30
Gyula Hegyi

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den i stk. 2 nævnte godkendelse 
udstedes til fagfolk, der har modtaget 
uddannelse i sikker anvendelse af 
malingfjernere, der indeholder 
dichlormethan. Uddannelsen skal omfatte:

(3) Den i stk. 2 nævnte godkendelse kan 
kun udstedes til fagfolk, der har fremlagt 
alle de oplysninger, der henvises til i stk. 
2, godkendt af de kompetente 
myndigheder som velbegrundede og 
tilstrækkelige, og som har modtaget 
uddannelse i sikker anvendelse af 
malingfjernere, der indeholder 
dichlormethan. Uddannelsen skal omfatte: 
Uddannelsen skal omfatte:

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen skal kun gives til fagfolk, der har fremlagt fuldstændige oplysninger om deres 
planlagte anvendelse af DCM. Hvis disse oplysninger anses for at være velbegrundede og 
tilstrækkelige, bør der gives en godkendelse efter den relevante uddannelse.
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Ændringsforslag 31
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Certifikatet skal fornys hvert femte år.

Or. en

Begrundelse

Risikoen for fagfolk og kunder vil blive reduceret yderligere, hvis en grundig uddannelse 
gentages regelmæssigt, og der gives ajourførte oplysninger om håndtering og følgerne af 
forkert håndtering af DCM-baserede malingfjernere.

Ændringsforslag 32
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Malingfjernere, der indeholder 
dichlormethan i koncentrationer på 0,1 
vægtprocent eller derover, må kun 
anvendes i industrianlæg, hvis følgende 
betingelser overholdes:

(4) Malingfjernere, der indeholder 
dichlormethan i koncentrationer på 0,1 
vægtprocent eller derover, må kun 
anvendes i industrianlæg, hvis følgende 
betingelser overholdes:

(a) anvendelse af effektiv udsugning eller 
åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel

(a) anvendelse af effektiv lokal udsugning 
omkring dyppetanken eller åndedrætsværn 
med uafhængig lufttilførsel

(b) anvendelse af lukkede beholdere til 
malingfjernere, der tildækkes, når de ikke 
er i brug

(b) alle beholdere til malingfjernere 
tildækkes, når de ikke er i brug

(c) anvendelse af passende 
beskyttelseshandsker for brugerne.

(c) anvendelse af passende 
beskyttelseshandsker og masker for 
brugerne.
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Or. en

Begrundelse

1. Effektiv lokal udsugning omkring dyppetanken vil give arbejdstageren en bedre beskyttelse 
end en effektiv generel udsugning omkring arbejdspladsen.

2. Tildækning af alle systemer, herunder dem, der ikke er 100 % lukkede, vil reducere udslip 
af DCM-dampe.

3. DCM er yderst flygtigt. Den væsentligste kilde til optagelse af DCM i mennesker menes at 
være indånding ( ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for 
Toxic Substances and Disease Registry,U.S. Department of Health and Human Services, GA, 
USA.). Anvendelse af hensigtsmæssige handsker og masker vil beskytte mod eksponering for 
DCM gennem huden eller ved indånding.

Ændringsforslag 33
Carl Schlyter

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) anvendelse af effektiv udsugning eller 
åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel

(a) anvendelse af effektiv udsugning, der 
dokumenteret sikrer fuld 
overensstemmelse med nationale 
grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering, som ikke må overstige 
100ppm (353mg/m3) for et tidsvægtet 
gennemsnit på 8 timer eller 200ppm 
(706mg/m3) for et 15 minutters 
korttidseksponeringsniveau, eller 
dokumenteret anvendelse af 
åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel

Or. en

Begrundelse

Antallet af ulykker med og uden dødelig udgang, som er registreret i forbindelse med 
industrielle aktiviteter, indikerer tydeligt en utilstrækkelig håndhævelse af 
arbejdsmiljølovgivningen. Ved enhver industriel anvendelse af DCM bør der fremlægges 
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dokumentation for, at grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering overholdes. Som et 
minimum bør udsugningen dække de grænseværdier, der anbefales af Det Videnskabelige 
Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering, men medlemsstaterne kan vælge 
at fastsætte lavere værdier. Alternativt skal det dokumenteres, at der anvendes åndedrætsværn 
med uafhængig lufttilførsel.

Ændringsforslag 34
John Bowis, Struan Stevenson

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Medmindre andet er fastsat i andre 
fællesskabsbestemmelser vedrørende 
klassificering, emballering og mærkning af 
farlige stoffer og præparater, skal 
malingfjernere, der indeholder mere end 
0,1 vægtprocent dichlormethan fra [24 
måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato] forsynes med følgende 
læselige og ikke-sletbare tekst: "Forbeholdt 
industriel og erhvervsmæssig brug"."

(5) Medmindre andet er fastsat i andre 
fællesskabsbestemmelser vedrørende 
klassificering, emballering og mærkning af 
farlige stoffer og præparater, skal 
malingfjernere, der indeholder mere end 
0,1 vægtprocent dichlormethan, og som er 
pakket i beholdere, der er større end en 
liter, fra [24 måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato] forsynes med følgende 
læselige og ikke-sletbare tekst: "Forbeholdt 
industriel og erhvervsmæssig brug"."

Or. en

Begrundelse

Denne foranstaltning skal sikre, at beholdere, der er større end en liter, ikke sælges til 
forbrugere.

Ændringsforslag 35
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse - ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 76/769/EØF
Bilag I – punkt (xx) – kolonne 2 – nr. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Medmindre andet er fastsat i andre 
fællesskabsbestemmelser vedrørende 
klassificering, emballering og mærkning af 
farlige stoffer og præparater, skal 
malingfjernere, der indeholder mere end 
0,1 vægtprocent dichlormethan fra [24 
måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato] forsynes med følgende 
læselige og ikke-sletbare tekst: "Forbeholdt 
industriel og erhvervsmæssig brug"."

(5) Medmindre andet er fastsat i andre 
fællesskabsbestemmelser vedrørende 
klassificering, emballering og mærkning af 
farlige stoffer og præparater, skal 
malingfjernere, der indeholder mere end 
0,1 vægtprocent dichlormethan fra [24 
måneder efter beslutningens 
ikrafttrædelsesdato] forsynes med følgende 
læselige og ikke-sletbare tekst: “Fare! 
"Udelukkende forbeholdt industriel og 
erhvervsmæssig brug"."

Or. en

Begrundelse

Forbrugeren vil blive advaret og i højere grad blive overbevist om, at indholdet er skadeligt.
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