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Τροπολογία 14
John Bowis, Struan Stevenson

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στο 
DCM· ωστόσο, οποιοδήποτε χημικό 
προϊόν προορίζεται για να διαλύσει ένα 
στρώμα μπογιάς, είναι αναμενόμενο να 
έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 
Το DCM έχει μελετηθεί καλά και οι 
επιπτώσεις του στην υγεία είναι γνωστές, 
ενώ οι εναλλακτικές λύσεις δεν έχουν 
μελετηθεί στην ίδια έκταση. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η επικινδυνότητα για την 
ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον 
και τα προφίλ κινδύνου δεν έχουν ακόμη 
αξιολογηθεί πλήρως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερες εναλλακτικές ουσίες εμπεριέχουν κινδύνους. Το NMP κατατάσσεται στην 
κατηγορία 2 των επικίνδυνων για την αναπαραγωγική ικανότητα ουσιών 1.2

Οι DBE έχει διαπιστωθεί ότι είναι τοξικοί στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον από 
πολλές απόψεις3.

Ο τεχνικός κανονισμός TRGS 612 τάσσεται κατά της χρήσης NMP ή διμεθυλοσουλφοξειδίου 
(DMSO) τα οποία απορροφώνται πολύ εύκολα από το σώμα4. 

Η 1,3-διοξολάνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη, έχει αναπαραγωγικοτοξικές επιπτώσεις, προκαλεί 
ερεθισμό στο δέρμα και δεν είναι άμεσα βιοαποδομήσιμη. Η βενζυλική αλκοόλη είναι 
επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής, έχει ευαισθητοποιητικές επιπτώσεις και είναι πιο επιβλαβής

                                               
1 ECBI/55/05 Meeting of the Technical Committee C&L on the Classification and Labelling of Dangerous 
Substances, Arona, 15-18 March 2005.
2 Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint stripper. Η 
μελέτη οριστικοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2007.
3 Sonawane, M et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, US Environmental Protection Agency, March 2008.
4 612: Technical Rules for Hazardous Substances - Substitute substances, substitute processes and restrictions on 
the use of methylene chloride-based paint strippers, February 2006.
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στο υδάτινο περιβάλλον.

Τροπολογία 15
John Bowis, Struan Stevenson 

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Για να εξασφαλιστεί ότι το 
υφιστάμενο επίπεδο προστασίας δεν θα 
μειωθεί και για να προληφθεί η αυξημένη 
έκθεση σε κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και ασφάλεια, οι οποίοι αυτή τη 
στιγμή είναι άγνωστοι ή δεν έχουν 
ποσοτικοποιηθεί, όλα τα συστατικά κάθε 
εναλλακτικού διαβρωτικού χρωμάτων 
πρέπει να εκτιμώνται με την ίδια 
αυστηρότητα όπως και το DCM. Οι 
αποφάσεις σχετικά με την κυκλοφορία 
στην αγορά αποχρωστικών ουσιών πρέπει 
να αναβληθούν έως ότου τόσο τα 
αποχρωστικά που βασίζονται σε DCM
όσο και οι εναλλακτικές ουσίες 
αξιολογηθούν ενδελεχώς στο πλαίσιο 
τουREACH6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν ότι μόνο μια πλήρης εκτίμηση κινδύνου για όλες τις 
εναλλακτικές λύσεις όπως προβλέπεται στο  REACH μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα επιλεγούν οι 
ασφαλέστερες μέθοδοι αφαίρεσης της χρωστικής και ότι οποιαδήποτε απαραίτητα μέτρα 
ελέγχου χρειάζεται να υιοθετηθούν ακόμη από τους χρήστες θα είναι αναλογικά προς τους 
κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια.
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Τροπολογία 16
John Bowis, Struan Stevenson 

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα διαβρωτικά χρωμάτων με βάση το 
DCM χρησιμοποιούνται από τους 
καταναλωτές στο σπίτι για να αφαιρέσουν 
χρώματα, βερνίκια και λάκες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η 
ασφαλής χρήση του DCM από τους 
καταναλωτές δεν μπορεί να εξασφαλισθεί 
με κατάρτιση ή παρακολούθηση. Συνεπώς, 
το μόνο αποτελεσματικό και ανάλογο 
μέτρο για την εξάλειψη των κινδύνων για 
τους καταναλωτές είναι η απαγόρευση της 
διάθεσης στην αγορά και της χρήσης των 
διαβρωτικών χρωμάτων με βάση το DCM.

(3) Τα διαβρωτικά χρωμάτων με βάση το 
DCM χρησιμοποιούνται από τους 
καταναλωτές στο σπίτι για να αφαιρέσουν 
χρώματα, βερνίκια και λάκες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η 
ασφαλής χρήση του DCM από τους 
καταναλωτές δεν μπορεί να εξασφαλισθεί 
με κατάρτιση ή παρακολούθηση. Συνεπώς, 
μια αποτελεσματική και αναλογική 
προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων για τους καταναλωτές είναι μια 
σειρά μέτρων σχετικά με τη σύνθεση των 
διαβρωτικών χρωμάτων με βάση το DCM, 
το σχεδιασμό των δοχείων, και την 
παροχή περίοπτων και αναλυτικών 
πληροφοριών υγείας και ασφάλειας μαζί 
με κάθε προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κίνδυνοι προς τους καταναλωτές δεν θα εξαλειφθούν αν απαγορευτεί το DCM. Οι 
εναλλακτικές λύσεις παρουσιάζουν κινδύνους που πρέπει να ποσοτικοποιηθούν. Οι κίνδυνοι 
μπορεί να αποφευχθούν με χρήση επιπρόσθετων μέτρων για την αύξηση της ασφάλειας της 
χρήσης DCM: ελάχιστη στάθμη επιβραδυντή, περιορισμός μεγέθους δοχείου, στενόλαιμα 
δοχεία, πώματα που να μην μπορούν να τα ανοίξουν τα παιδιά, εξαιρετικά περίοπτη 
επισήμανση ασφαλείας. Τα τελευταία 18 χρόνια δεν έχει σημειωθεί κανείς θάνατος καταναλωτή 
εξαιτίας του DCM, σε αντίθεση με τις εναλλακτικές λύσεις1. Η απαγόρευση του DCM θα 
οδηγούσε σε αυξημένη χρήση επικίνδυνων εναλλακτικών λύσεων.

                                               
1 SVP Deutschland 2008
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Τροπολογία 17
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα διαβρωτικά χρωμάτων με βάση το 
DCM χρησιμοποιούνται από τους 
καταναλωτές στο σπίτι για να αφαιρέσουν 
χρώματα, βερνίκια και λάκες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η 
ασφαλής χρήση του DCM από τους 
καταναλωτές δεν μπορεί να εξασφαλισθεί 
με κατάρτιση ή παρακολούθηση. Συνεπώς, 
το μόνο αποτελεσματικό και ανάλογο 
μέτρο για την εξάλειψη των κινδύνων για 
τους καταναλωτές είναι η απαγόρευση της 
διάθεσης στην αγορά και της χρήσης των 
διαβρωτικών χρωμάτων με βάση το DCM.

(3) Τα διαβρωτικά χρωμάτων με βάση το 
DCM χρησιμοποιούνται από τους 
καταναλωτές στο σπίτι για να αφαιρέσουν 
χρώματα, βερνίκια και λάκες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η 
ασφαλής χρήση του DCM από τους 
καταναλωτές δεν μπορεί να εξασφαλισθεί 
με κατάρτιση ή παρακολούθηση. Συνεπώς, 
το μόνο αποτελεσματικό και ανάλογο 
μέτρο για την εξάλειψη των κινδύνων για 
τους καταναλωτές είναι η απαγόρευση της 
διάθεσης στην αγορά, της προμήθειας και 
της χρήσης των διαβρωτικών χρωμάτων με 
βάση το DCM.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόληψη για τους καταναλωτές, πρέπει επίσης να 
αποφευχθεί η δυνατότητα διανομής διαβρωτικών χρωμάτων που βασίζονται στο DCM από 
επαγγελματίες και βιομηχανικούς χρήστες.

Τροπολογία 18
John Bowis, Struan Stevenson

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ανάλογη σταδιακή εξάλειψη στην 
αλυσίδα εφοδιασμού των διαβρωτικών 
χρωμάτων που περιέχουν DCM, πρέπει 
να ορισθούν διαφορετικές ημερομηνίες 
για την εφαρμογή της σε σχέση με την 
έναρξη κυκλοφορίας στην αγορά και τον 

διαγράφεται
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τελικό εφοδιασμό στο ευρύ κοινό και τους 
επαγγελματίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σταδιακή εξάλειψη δεν είναι αναγκαία αν ληφθούν άλλα μέτρα, σε αναμονή της αξιολόγησης 
όλων των αποχρωστικών μεθόδων.

Τροπολογία 19
John Bowis, Struan Stevenson

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Καθώς οι καταναλωτές μπορεί να 
έχουν πρόσβαση σε διαβρωτικά 
χρωμάτων με βάση το DCM παρά την 
απαγόρευση μέσω της αλυσίδας διανομής 
που προορίζεται για τους 
επαγγελματικούς και τους βιομηχανικούς 
χρήστες, το προϊόν πρέπει να φέρει 
σχετική προειδοποιητική ένδειξη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προειδοποιητική ένδειξη δεν είναι πλέον αναγκαία εάν ληφθούν άλλα μέτρα για την παροχή 
καλύτερης προστασίας στους καταναλωτές.

Τροπολογία 20
John Bowis, Struan Stevenson

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι θάνατοι που καταγράφηκαν στην (6) Οι θάνατοι που καταγράφηκαν στην 
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Ευρώπη τα τελευταία 18 έτη από 
βιομηχανική και επαγγελματική χρήση 
οφείλονται κυρίως σε ανεπαρκή 
εξαερισμό, ακατάλληλα μέσα ατομικής 
προστασίας, χρήση ακατάλληλων 
δεξαμενών και μακροπρόθεσμη έκθεση 
στο DCM. Συνεπώς, πρέπει να επιβληθούν 
περιορισμοί για τον έλεγχο και τη μείωση 
των κινδύνων που συνεπάγεται η 
επαγγελματική και η βιομηχανική χρήση.

Ευρώπη τα τελευταία 18 έτη από 
βιομηχανική και επαγγελματική χρήση 
οφείλονται κυρίως σε ανεπαρκή 
εξαερισμό, ακατάλληλα μέσα ατομικής 
προστασίας, χρήση ακατάλληλων 
δεξαμενών, μη ικανοποιητική σύνθεση 
των προϊόντων με έλλειψη επιβραδυντή 
ατμών, και μακροπρόθεσμη έκθεση στο 
DCM. Συνεπώς, πρέπει να επιβληθούν 
περιορισμοί για τον έλεγχο και τη μείωση 
των κινδύνων που συνεπάγεται η 
επαγγελματική και η βιομηχανική χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες παλαιές συνθέσεις προϊόντων με DCM δεν περιείχαν επαρκή ποσότητα 
επιβραδυντικού ατμών για να ελαχιστοποιείται η δημιουργία ατμών.

Τροπολογία 21
John Bowis, Struan Stevenson

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι επαγγελματίες γενικά καλύπτονται 
από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την 
προστασία των εργαζομένων. Ωστόσο, 
πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες 
συχνά διεξάγονται στις εγκαταστάσεις 
των πελατών που συχνά δεν προβλέπουν 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και τη μείωση των 
κινδύνων για την υγεία. Επιπλέον, οι 
αυτοαπασχολούμενοι δεν καλύπτονται 
από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την 
προστασία των εργαζομένων και 
χρειάζονται την απαιτούμενη κατάρτιση 
πριν από την εκτέλεση δραστηριοτήτων 
αποβαφής με DCM.

(7) Οι επαγγελματίες γενικά καλύπτονται 
από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την 
προστασία των εργαζομένων. Τα 
κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των 
κινδύνων υγείας και ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια οποιασδήποτε αποχρωστικής 
εργασίας εξαρτώνται κατά κύριο λόγο 
από το σχεδιασμό και τη χρήση των 
κατάλληλων εργασιακών διαδικασιών, 
τον επαρκή αερισμό και, όπου απαιτείται, 
την παροχή κατάλληλου εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας. Η 
χρησιμοποιούμενη αποχρωστική μέθοδος 
(χημική, μηχανική, θερμική), το προς 
κατεργασία αντικείμενο (υπόστρωμα, 
επιφάνεια, έκταση, σε κλειστό ή σε 
ανοιχτό χώρο), οι συνθήκες εφαρμογής 
(θερμοκρασία, χρόνος έκθεσης), τα μέσα 
εξαερισμού/απαγωγής αερίων, τα 
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εργαλεία και τα μηχανήματα κτλ. 
επηρεάζουν τα μέτρα προστασίας που 
ενδέχεται να ενδείκνυνται. Όλες οι 
αποχρωστικές μέθοδοι εμπεριέχουν 
διαφορετικούς, συγκεκριμένους 
κινδύνους, συνεπώς απαιτείται επαρκής 
πληροφόρηση και εκπαίδευση, 
ανεξάρτητα από τις φυσικές ή χημικές 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται, ώστε οι 
εργαζόμενοι να συνειδητοποιήσουν τους 
κινδύνους και να εξοικειωθούν με τα 
κατάλληλα μέτρα προστασίας για ασφαλή 
αφαίρεση των χρωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές υφιστάμενες απαιτήσεις της ΕΕ για την προστασία των επαγγελματιών και των 
βιομηχανικών εργατών περιλαμβάνουν την εκτίμηση κινδύνου και την παροχή επαρκούς 
πληροφόρησης και οδηγιών πριν από την έναρξη εργασίας με επικίνδυνα υλικά, ανεξάρτητα 
από τον τόπο και την αιτία1. 

Τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο και τη μείωση των κινδύνων για την υγεία και την 
ασφάλεια εξαρτώνται από ποικίλες παραμέτρους. Πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση ώστε να 
συνειδητοποιούν οι εργαζόμενοι τους κινδύνους και να εξοικειώνονται με τα κατάλληλα μέτρα 
προστασίας για την ασφαλή αφαίρεση των χρωμάτων.

Τροπολογία 22
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι επαγγελματίες γενικά καλύπτονται 
από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την 
προστασία των εργαζομένων. Ωστόσο, 
πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες 
συχνά διεξάγονται στις εγκαταστάσεις των 
πελατών που συχνά δεν προβλέπουν όλα 
τα απαιτούμενα μέτρα για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και τη μείωση των κινδύνων για 

(7) Οι επαγγελματίες γενικά καλύπτονται 
από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την 
προστασία των εργαζομένων. Ωστόσο, 
πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες 
συχνά διεξάγονται στις εγκαταστάσεις των 
πελατών που συχνά δεν προβλέπουν όλα 
τα απαιτούμενα μέτρα για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και τη μείωση των κινδύνων για 

                                               
1 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 89/391/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων.
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την υγεία. Επιπλέον, οι 
αυτοαπασχολούμενοι δεν καλύπτονται από 
τις διατάξεις της νομοθεσίας για την 
προστασία των εργαζομένων και 
χρειάζονται την απαιτούμενη κατάρτιση 
πριν από την εκτέλεση δραστηριοτήτων 
αποβαφής με DCM. 

την υγεία. Επιπλέον, οι 
αυτοαπασχολούμενοι δεν καλύπτονται από 
τις διατάξεις της νομοθεσίας για την 
προστασία των εργαζομένων και 
χρειάζονται την απαιτούμενη κατάρτιση 
πριν από την εκτέλεση δραστηριοτήτων 
αποβαφής με DCM. Οι επαγγελματίες 
πρέπει επίσης να υποχρεωθούν να 
προσφέρουν ορισμένες πληροφορίες που 
να δικαιολογούν τη συνέχιση της χρήσης 
DCM.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση καθαυτή δεν αρκεί για να εξασφαλιστεί ότι οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι 
προστατεύονται επαρκώς. Κατ' αναλογία με τις διατάξεις της οδηγίας 98/24, απλώς 
δικαιολογούν για ποιο λόγο χρειάζονται παρέκκλιση από τη γενική απαγόρευση.

Τροπολογία 23
John Bowis, Struan Stevenson 

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η διάθεση στην αγορά και η χρήση 
διαβρωτικών χρωμάτων με DCM από 
επαγγελματίες πρέπει συνεπώς να 
απαγορευτεί με σκοπό την προστασία της 
υγείας τους και τη μείωση του αριθμού των 
θανατηφόρων και των μη θανατηφόρων 
ατυχημάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση 
που η αντικατάσταση του DCM κρίνεται 
ιδιαίτερα δύσκολη ή ακατάλληλη, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τη 
δυνατότητα να επιτρέπουν την περαιτέρω 
χρήση του DCM από επαγγελματίες που 
διαθέτουν ειδική άδεια. Τα κράτη μέλη 
θα έχουν την αρμοδιότητα για τη 
χορήγηση και την παρακολούθηση των εν 
λόγω αδειών, οι οποίες θα πρέπει να 
βασίζονται στην υποχρεωτική κατάρτιση 

(8) Η διάθεση στην αγορά και η χρήση 
οποιουδήποτε τύπου διαβρωτικών 
χρωμάτων από επαγγελματίες πρέπει
συνεπώς να αξιολογείται βάσει του 
REACH με σκοπό την προστασία της 
υγείας τους και τη μείωση του αριθμού των 
θανατηφόρων και των μη θανατηφόρων 
ατυχημάτων. Στο μεταξύ, για να 
εξασφαλιστεί η επιπρόσθετη προστασία 
των επαγγελματιών, πρέπει να παρέχεται 
μαζί με κάθε προϊόν που περιέχει DCM 
και κυκλοφορεί στην αγορά, μια δέσμη 
πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με την 
υγεία και την ασφάλεια.
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με ειδικές απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της χρήσης διαβρωτικών χρωμάτων με DCM από επαγγελματίες δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει μείωση του αριθμού των ατυχημάτων. Αντιθέτως, θα αυξήσει τον αριθμό των 
ατυχημάτων με εναλλακτικά προϊόντα. Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του DCM σημαίνει 
ότι για την εργασία με εναλλακτικά προϊόντα θα χρειάζονται περισσότερες ώρες, με 
πολλαπλασιασμό των κινδύνων. Η θέσπιση υποχρέωσης για δέσμη πληροφοριακού υλικού που 
θα συνοδεύει τα διαβρωτικά χρωμάτων με DCM και θα παρέχει πληροφορίες και συμβουλές 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια, θα 
αποτελεί μια επιπλέον διασφάλιση.

Τροπολογία 24
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η διάθεση στην αγορά και η χρήση 
διαβρωτικών χρωμάτων με DCM από 
επαγγελματίες πρέπει συνεπώς να 
απαγορευτεί με σκοπό την προστασία της 
υγείας τους και τη μείωση του αριθμού των 
θανατηφόρων και των μη θανατηφόρων 
ατυχημάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση που 
η αντικατάσταση του DCM κρίνεται 
ιδιαίτερα δύσκολη ή ακατάλληλη, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τη 
δυνατότητα να επιτρέπουν την περαιτέρω 
χρήση του DCM από επαγγελματίες που 
διαθέτουν ειδική άδεια. Τα κράτη μέλη θα 
έχουν την αρμοδιότητα για τη χορήγηση 
και την παρακολούθηση των εν λόγω 
αδειών, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται 
στην υποχρεωτική κατάρτιση με ειδικές 
απαιτήσεις.

(8) Η διάθεση στην αγορά και η χρήση 
διαβρωτικών χρωμάτων με DCM από 
επαγγελματίες πρέπει συνεπώς να 
απαγορευτεί με σκοπό την προστασία της 
υγείας τους και τη μείωση του αριθμού των 
θανατηφόρων και των μη θανατηφόρων 
ατυχημάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση που 
η αντικατάσταση του DCM κρίνεται 
ιδιαίτερα δύσκολη ή ακατάλληλη, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τη 
δυνατότητα να επιτρέπουν την περαιτέρω 
χρήση του DCM από επαγγελματίες που 
διαθέτουν ειδική άδεια. Τα κράτη μέλη θα 
έχουν την αρμοδιότητα για τη χορήγηση 
και την παρακολούθηση των εν λόγω 
αδειών, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται 
σε ειδική αιτιολόγηση και στην 
υποχρεωτική κατάρτιση με ειδικές 
απαιτήσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση καθαυτή δεν αρκεί για να εξασφαλιστεί ότι οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι 
προστατεύονται επαρκώς. Κατ' αναλογία με τις διατάξεις της οδηγίας 98/24, απλώς 
δικαιολογούν για ποιο λόγο χρειάζονται παρέκκλιση από τη γενική απαγόρευση. 

Τροπολογία 25
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο αριθμός των θανατηφόρων και των 
μη θανατηφόρων ατυχημάτων που 
δηλώθηκαν στο πλαίσιο βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων αποτελεί ένδειξη της 
ανεπαρκούς εφαρμογής της νομοθεσίας για 
το χώρο εργασίας. Η έκθεση στο DCM 
παραμένει υψηλή και πρέπει να 
εφαρμοσθούν συμπληρωματικά μέτρα για 
τη μείωση των κινδύνων για τους 
εργαζομένους στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Πρέπει να εγκριθούν 
προληπτικά μέτρα όπως ο κατάλληλος 
εξαερισμός του χώρου εργασίας, τα 
απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας 
και η περαιτέρω τροποποίηση των 
δεξαμενών.

(9) Ο αριθμός των θανατηφόρων και των 
μη θανατηφόρων ατυχημάτων που 
δηλώθηκαν στο πλαίσιο βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων αποτελεί ένδειξη της 
ανεπαρκούς εφαρμογής της νομοθεσίας για 
το χώρο εργασίας. Η έκθεση στο DCM 
παραμένει υψηλή και πρέπει να 
εφαρμοσθούν συμπληρωματικά μέτρα για 
τη μείωση των κινδύνων για τους 
εργαζομένους στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Πρέπει να εγκριθούν 
προληπτικά μέτρα όπως ο κατάλληλος 
εξαερισμός του χώρου εργασίας που να 
ικανοποιεί όρια επαγγελματικής έκθεσης 
ή ο αναπνευστικός προστατευτικός 
εξοπλισμός με ανεξάρτητη παροχή αέρα, 
οι ξεχωριστά εξαεριζόμενοι χώροι για την 
ξήρανση των αντικειμένων από τα οποία 
αφαιρείται το χρώμα, τα απαιτούμενα 
μέσα ατομικής προστασίας και η 
περαιτέρω τροποποίηση των δεξαμενών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστεί ότι ο εξαερισμός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 
ικανοποιούνται τα όρια επαγγελματικής έκθεσης, ή, εναλλακτικά, να χρησιμοποιείται 
αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός με ανεξάρτητη παροχή αέρα. Για να μειωθεί όσο το 
δυνατόν η έκθεση στο DCM κατά τη βιομηχανική χρήση, η ξήρανση των αντικειμένων από τα 
οποία έχει αφαιρεθεί το χρώμα πρέπει να πραγματοποιείται σε ξεχωριστούς εξαεριζόμενους 
χώρους.
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Τροπολογία 26
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Τον Νοέμβριο του 2007, η 
Επιστημονική Επιτροπή για τα Όρια 
Επαγγελματικής Έκθεσης σύστησε 
οριακές τιμές για οκτάωρη Χρονικά 
Σταθμισμένη Μέση Έκθεση και για 
15λεπτη Βραχυπρόθεση Έκθεση. 
Επιβάλλεται να θεσπιστούν τα επίπεδα 
αυτά ως ανώτατα όρια που πρέπει να 
επιτυγχάνονται με αποτελεσματικό 
εξαερισμό με αναρρόφηση για 
βιομηχανική χρήση, χωρίς να 
αποκλείονται τυχόν χαμηλότερα επίπεδα 
που θεσπίζονται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης πρέπει να 
εφαρμοστούν ως σημεία αναφοράς για τα συστήματα εξαερισμού με αναρρόφηση στη 
βιομηχανική χρήση. Οι συστάσεις πρέπει να αποτελέσουν το ανώτατο επίπεδο για την ΕΕ, ενώ 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να θεσπίσουν χαμηλότερα όρια (όπως ήδη συμβαίνει π.χ. 
στην Ουγγαρία).

Τροπολογία 27
John Bowis, Struan Stevenson 

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα I – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (2) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 



PE409.588v02-00 14/21 AM\735252EL.doc

EL

1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
την προμήθεια διαβρωτικών χρωμάτων 
που περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε 
επαγγελματίες που διαθέτουν σχετική 
άδεια.

1,  τα διαβρωτικά χρωμάτων που 
περιέχουν διχλωρομεθάνιο μπορεί να 
τοποθετούνται στην αγορά για διάθεση 
στο ευρύ κοινό εφόσον ικανοποιούνται 
όλες ταυτόχρονα οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(α) το μέγεθος του δοχείου δεν είναι 
μεγαλύτερο από 1 λίτρο,
(β) το δοχείο έχει στενό λαιμό, με μέγιστη 
διάμετρο 20 mm και είναι εξοπλισμένο με 
πώμα ασφαλείας για τα  παιδιά σύμφωνα 
με τα πρότυπα BS EN ISO 8317:2004 και 
BS EN 862:2005, 
(γ) η σύνθεση του διαβρωτικού 
χρωμάτων περιέχει επιβραδυντή ατμών 
σε ποσότητα τέτοια ώστε η ατμοποίηση, 
σε σύγκριση με το καθαρό 
διχλωρομεθάνιο, να μειώνεται 
τουλάχιστον κατά 97% υπό τις 
τυποποιημένες συνθήκες δοκιμής,
(δ) το δοχείο φέρει τη σαφή και περίοπτη 
σήμανση "Μην εισπνέετε τους ατμούς. 
Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους που 
εξαερίζονται καλά. Αν δεν είναι δυνατός ο 
επαρκής εξαερισμός, φορέστε κατάλληλο 
αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό".

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τελευταία 18 χρόνια δεν έχει σημειωθεί κανένα επιβεβαιωμένο θανάσιμο ατύχημα 
καταναλωτή με DCM, ενώ έχει σημειωθεί με χρήση υποκατάστατου, παρά το γεγονός ότι τα 
διαβρωτικά χρωμάτων με DCM αντιπροσωπεύουν το 90% της αγοράς. Δεδομένου ότι οι 
υποκατάστατες χημικές ουσίες είναι αποδεδειγμένα λιγότερο αποτελεσματικές, η απαγόρευση 
της χρήσης διαβρωτικών χρωμάτων με DCM από τους καταναλωτές θα αυξήσει ακόμη 
περισσότερο τον ήδη υψηλό αριθμό ατυχημάτων με λυχνίες συγκόλλησης και φλογοβόλα, τα 
οποία αγνοεί η έκθεση τουRPA.
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Τροπολογία 28
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα I – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
την προμήθεια διαβρωτικών χρωμάτων 
που περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε 
επαγγελματίες που διαθέτουν σχετική 
άδεια.

(2) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
σε πενταετή βάση την προμήθεια 
διαβρωτικών χρωμάτων που περιέχουν 
διχλωρομεθάνιο σε επαγγελματίες που 
διαθέτουν σχετική άδεια και που έχουν 
προσκομίσει τις εξής πληροφορίες.

(α) τον λόγο για τον οποίο ζητούν 
παρέκκλιση,

(β) την ποσότητα διχλωρομεθανίου που 
πρόκειται να χρησιμοποιούν ετησίως,

(γ) τις δραστηριότητες και τις διεργασίες 
που εμπλέκονται,

(δ) την απουσία ασφαλέστερων 
εναλλακτικών λύσεων από το 
διχλωρομεθάνιο για το σκοπό τους,

(ε) τον αριθμό εργαζομένων που 
αναμένεται να εμπλακούν,

(στ) τις προβλεπόμενες προφυλάξεις για 
την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εμπλεκόμενων 
εργαζομένων και ιδίως την απόδειξη 
πρόσβασης σε επαρκή εξοπλισμό 
ατομικής προστασίας,

(ζ) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που 
έχουν ληφθεί για να προληφθεί η έκθεση 
των εργαζομένων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις για τις παρεκκλίσεις από απαγορεύσεις όπως εκτίθενται στο άρθρο  9(3) της 
οδηγίας 98/24/EΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από 
κινδύνους που συνδέονται με χημικούς παράγοντες κατά την εργασία πρέπει να έχουν εφαρμογή 
και εδώ.

Τροπολογία 29
John Bowis, Struan Stevenson

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα I – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η άδεια που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 χορηγείται σε επαγγελματίες 
που διαθέτουν κατάρτιση για την ασφαλή 
χρήση των διαβρωτικών χρώματος που 
περιέχουν διχλωρομεθάνιο. Η εν λόγω 
κατάρτιση καλύπτει τα εξής:

(3) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
(1), τα διαβρωτικά χρωμάτων που 
περιέχουν διχλωρομεθάνιο μπορούν να 
τοποθετούνται στην αγορά για διάθεση σε 
επαγγελματίες εφόσον ικανοποιούνται 
όλες ταυτοχρόνως οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(α) το διαβρωτικό χρωμάτων περιέχει 
επιβραδυντή ατμών σε ποσότητα τέτοια 
ώστε η ατμοποίηση, σε σύγκριση με το 
καθαρό διχλωρομεθάνιο, να μειώνεται 
τουλάχιστον κατά 97% υπό τις 
τυποποιημένες συνθήκες δοκιμής,
(β) το δοχείο φέρει τη σαφή και περίοπτη 
σήμανση "Μην εισπνέετε τους ατμούς. 
Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους που 
εξαερίζονται καλά. Αν δεν είναι δυνατός ο 
επαρκής εξαερισμός, φορέστε κατάλληλο 
αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό",
(γ) στους επαγγελματίες χρήστες 
παρέχεται, μαζί με κάθε προμήθεια 
διαβρωτικού χρωμάτων που βασίζεται σε 
DCM, μια δέσμη πληροφοριών και 
οδηγιών σχετικά με την υγεία και την 
ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: :

(α) επίγνωση, αξιολόγηση και διαχείριση  επίγνωση, αξιολόγηση και 
διαχείριση των κινδύνων για την 
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των κινδύνων για την υγεία, υγεία,

(β) χρήση επαρκούς εξαερισμού,  χρήση επαρκούς εξαερισμού,

(γ) χρήση των κατάλληλων μέσων 
ατομικής προστασίας.

 χρήση των κατάλληλων μέσων 
ατομικής προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση να απαιτείται άδεια για την επαγγελματική χρήση διαβρωτικών χρωμάτων που 
βασίζονται σε DCM είναι δυσανάλογη, όχι πρακτική, πηγή διακρίσεων και δαπανηρή. Η 
χορήγηση άδειας συνήθως αφορά τις άκρως επικίνδυνες δραστηριότητες. Η αφαίρεση 
χρωμάτων με χρήση DCM ή άλλων προϊόντων που βασίζονται σε διαλύτες δεν δικαιολογεί ένα 
τέτοιο σύστημα αδειών. Εάν απαιτηθούν περαιτέρω έλεγχοι, πρέπει να περιλαμβάνουν
απαιτήσεις για την επιβράδυνση των ατμών, τη σήμανση και μια δέσμη πληροφοριών που θα 
εξετάζει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 

Τροπολογία 30
Gyula Hegyi

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα I – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 3 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η άδεια που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 χορηγείται σε επαγγελματίες 
που διαθέτουν κατάρτιση για την ασφαλή 
χρήση των διαβρωτικών χρώματος που 
περιέχουν διχλωρομεθάνιο. Η εν λόγω 
κατάρτιση καλύπτει τα εξής:

(3) Η άδεια που αναφέρεται στην 
παράγραφο (2) μπορεί να χορηγείται μόνο 
σε επαγγελματίες που έχουν  παράσχει το 
σύνολο των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο (2), οι 
οποίες έχουν κριθεί έγκυρες και επαρκείς 
από τις αρμόδιες αρχές, και οι οποίοι 
επαγγελματίες έχουν λάβει κατάρτιση για 
την ασφαλή χρήση των διαβρωτικών 
χρώματος που περιέχουν διχλωρομεθάνιο. 
Η εν λόγω κατάρτιση καλύπτει τα εξής:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Άδεια πρέπει να χορηγείται μόνο σε όσους επαγγελματίες έχουν παράσχει πλήρεις πληροφορίες 
σχετικά με την χρήση DCM που προτίθενται να κάνουν. Αν οι πληροφορίες αυτές κριθούν 
έγκυρες και επαρκείς, πρέπει να χορηγείται άδεια ύστερα από την κατάλληλη κατάρτιση.

Τροπολογία 31
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα I – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 3  εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η άδεια ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος για επαγγελματίες και πελάτες θα μειωθεί ακόμη περισσότερο εάν η εις βάθος 
κατάρτιση επαναλαμβάνεται τακτικά και παρέχονται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το 
χειρισμό και τις επιπτώσεις του κακού χειρισμού των διαβρωτικών χρωμάτων που βασίζονται 
σε  DCM.

Τροπολογία 32
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα I – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα διαβρωτικά χρωμάτων που 
περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 
0,1% κατά μάζα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, μόνον εφόσον καλύπτονται 
οι ακόλουθοι όροι:

(4) Τα διαβρωτικά χρωμάτων που 
περιέχουν διχλωρομεθάνιο σε 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 
0,1% κατά μάζα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, μόνον εφόσον καλύπτονται 
οι ακόλουθοι όροι:
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(α) αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού ή 
αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός 
με ανεξάρτητη παροχή αέρα,

(α) αποτελεσματικό σύστημα το΄πικού 
εξαερισμού γύρω από τη δεξαμενή
εμβάπτισης ή αναπνευστικός 
προστατευτικός εξοπλισμός με ανεξάρτητη 
παροχή αέρα,

(β) κλειστές δεξαμενές αποβαφής που
καλύπτονται όταν δεν χρησιμοποιούνται,

(β) όλες οι δεξαμενές αποβαφής 
καλύπτονται όταν δεν χρησιμοποιούνται,

(γ) κατάλληλα προστατευτικά γάντια για 
τους χειριστές.

(γ) κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 
μάσκες για τους χειριστές.

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Για λόγους σαφήνειας - ο αποτελεσματικός τοπικός εξαερισμός γύρω από τη δεξαμενή θα 
συμβάλει περισσότερο στην πρόληψη σε σύγκριση με αποτελεσματικό γενικό εξαερισμό στο 
εργαστήριο.

2. Η κάλυψη όλων των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι "πραγματικά 
κλειστά" θα μειώσει τις εκπομπές ατμών DCM.

3. Το DCM είναι  πολύ πτητικό. Η βασική οδός πρόσληψης του DCM από ανθρώπους 
θεωρείται η εισπνοή ( ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency 
for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, 
GA, USA.). Όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια και μάσκες, οι χειριστές προστατεύονται 
από δερματική και εισπνευστική έκθεση στο DCM.

Τροπολογία 33
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα I – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 4  στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού ή 
αναπνευστικός προστατευτικός 
εξοπλισμός με ανεξάρτητη παροχή αέρα,

(α) λειτουργία αποτελεσματικού 
συστήματος εξαερισμού που έχει 
αποδειχτεί ότι εξασφαλίζει πλήρη 
συμμόρφωση με με τα εθνικά όρια 
επαγγελματικής έκθεσης τα οποία δεν 
υπερβαίνουν τα 100 ppm (353 mg/m3) για 
οκτάωρη Μέση Χρονικά Σταθμισμένη 
Έκθεση ή τα 200 ppm (706 mg/m3) για 
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15λεπτη Βραχυπρόθεσμη Έκθεση, ή 
αποδεδειγμένη χρήση αναπνευστικού  
προστατευτικού εξοπλισμού με 
ανεξάρτητη παροχή αέρα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός θανάσιμων και μη θανάσιμων ατυχημάτων που σημειώνονται κατά τις βιομηχανικές 
δραστηριότητες είναι σαφής ένδειξη της ανεπαρκούς επιβολής της νομοθεσίας για το χώρο 
εργασίας. Κάθε βιομηχανική χρήση DCM πρέπει να υπόκειται σε σαφείς αποδείξεις για την 
τήρηση των ορίων επαγγελματικής έκθεσης. Ο εξαερισμός πρέπει να επιτυγχάνει τουλάχιστον 
τις οριακές τιμές που συνιστώνται από την Επιστημονική Επιτροπή για τα Όρια Επαγγελματικής 
Έκθεσης, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να θεσπίσουν χαμηλότερες τιμές. 
Εναλλακτικά, πρέπει να αποδεικνύεται η χρήση επαρκούς αναπνευστικού προστατευτικού 
εξοπλισμού με ανεξάρτητη παροχή αέρα.

Τροπολογία 34
John Bowis, Struan Stevenson 

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα I – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με την επιφύλαξη της λοιπής 
κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την 
ταξινόμηση, τη συσκευασία και την 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, τα διαβρωτικά 
χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο 
σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% 
κατά μάζα, από την [24 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της απόφασης] φέρουν την 
εξής ευανάγνωστη και ανεξίτηλη ένδειξη: 
προορίζεται για βιομηχανικές και 
επαγγελματικές χρήσεις"."

(5) Με την επιφύλαξη της λοιπής 
κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την 
ταξινόμηση, τη συσκευασία και την 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, τα διαβρωτικά 
χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο 
σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% 
κατά μάζα και που συσκευάζονται σε 
δοχεία μεγαλύτερα από 1 λίτρο, από την 
[24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης] φέρουν την εξής ευανάγνωστη 
και ανεξίτηλη ένδειξη: προορίζεται για 
βιομηχανικές και επαγγελματικές 
χρήσεις"."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό πρέπει να εξασφαλίζει ότι δοχεία μεγαλύτερα από 1 λίτρο δεν πωλούνται σε 
καταναλωτές.

Τροπολογία 35
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ
Παράρτημα I – σημείο (xx) – στήλη 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με την επιφύλαξη της λοιπής 
κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την 
ταξινόμηση, τη συσκευασία και την 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, τα διαβρωτικά 
χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο 
σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% 
κατά μάζα, από την [24 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της απόφασης] φέρουν την 
εξής ευανάγνωστη και ανεξίτηλη ένδειξη: 
προορίζεται για βιομηχανικές και 
επαγγελματικές χρήσεις"."

(5) Με την επιφύλαξη της λοιπής 
κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την 
ταξινόμηση, τη συσκευασία και την 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, τα διαβρωτικά 
χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο 
σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% 
κατά μάζα, από την [24 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της απόφασης] φέρουν την 
εξής ευανάγνωστη και ανεξίτηλη ένδειξη: 
" Επικίνδυνο! Προορίζεται μόνο για 
βιομηχανικές και επαγγελματικές 
χρήσεις"."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής θα έρθει σε εγρήγορση και θα πειστεί ασφαλώς ότι το περιεχόμενο είναι 
βλαβερό γι' αυτόν.
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