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Muudatusettepanek 14
John Bowis, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Diklorometaanile leidub asendajaid;
samas on kõikidel värvikihi lahustamiseks 
mõeldud keemiatoodetel tõenäoliselt mõju 
inimeste tervisele. Diklorometaani on 
põhjalikult uuritud ning selle mõju 
tervisele on hästi teada, kuid asendajaid 
samal määral uuritud ei ole. Paljudel 
juhtudel tuleb veel täielikult hinnata ohtu 
inimeste tervisele ja keskkonnale ning 
riskiprofiile.

Or. en

Selgitus

Enamiku asendajatega kaasnevad ohud: NMP (N-metüülpürrolidoon) on 2. kategooria 
reproduktiivtoksiline aine1.2

On avastatud, et paljudel juhtudel on DBEdel (kahealuselised estrid) inimeste tervisele ja 
keskkonnale mürgine toime3.
TRGS 612 (tehniline eeskiri ohtlike ainete käsitsemiseks) kohaselt ei ole soovitatav kasutada 
NMPd või DMSOd (dimetüülsulfoksiid), mis on väga kergesti organismi imenduvad ained4.

1,3-dioksolaan on kergesti süttiv, reproduktiivset funktsiooni kahjustava toimega, nahka 
ärritav ning see ei ole hõlpsasti biolagundatav. Bensüülalkohol on kahjulik sissehingamisel, 
see on sensibiliseerivate omadustega ning veekeskkonnale kahjulikum.

                                               
1 ECBI/55/05 C&L tehnilise komitee koosolek ohtlike ainete klassifitseerimise ja märgistamise teemal, Arona, 
15.–18. märts 2005.
2 Diklorometaani turustamise ja värvieemaldites kasutamise võimalike piirangute mõju hindamine. 2007. aasta 
aprillis lõpetatud RPA uuring.
3 M. Sonawane et al, „Suure tootmismahuga kemikaalide ohu iseloomustus sõelkatse tasemel kahealuseliste 
estrite kategooria näitel”, US Environmental Protection Agency, märts 2008.
4 612: Tehniline eeskiri ohtlike ainete käsitsemiseks – aseained, asendusprotsessid ja piirangud 
metüleenkloriidipõhiste värvieemaldite kasutamisel, veebruar 2006.
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Muudatusettepanek 15
John Bowis, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1b) Et tagada praeguse kaitsetaseme 
säilimine ning vältida suurenenud 
kokkupuudet selliste ohtudega inimeste 
tervisele ja turvalisusele, mis on praegu 
tundmatud või mille suurus on kindlaks 
tegemata, tuleks kõiki alternatiivseid 
värvieemaldi koostisaineid hinnata 
samasuguse rangusega nagu 
diklorometaani. Otsused värvieemaldite 
turustamise kohta tuleks edasi lükata kuni 
nii diklorometaani põhiseid kui 
alternatiivseid värvieemaldeid on 
REACHi määruse alusel põhjalikult 
hinnatud.

Or. en

Selgitus

Eespool esitatud näited osutavad, et ainult põhjalik riskianalüüs kõikide REACHi määruses 
loetletud asendajate kohta võib tagada ohutuimate värvieemaldusmeetodite valimise ning et 
kõik vajalikud kontrollmeetmed, mis kasutajatel tuleb võtta, oleksid proportsionaalsed tervise-
ja ohutusalaste riskidega.

Muudatusettepanek 16
John Bowis, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tavakasutajad kasutavad 
diklorometaanipõhiseid värvieemaldeid 
kodus värvide ja lakkide eemaldamiseks nii 
siseruumides kui ka väljas. Koolituse või 
järelevalve abil ei ole võimalik tagada 
diklorometaani ohutut kasutamist 

(3) Tavakasutajad kasutavad 
diklorometaanipõhiseid värvieemaldeid 
kodus värvide ja lakkide eemaldamiseks nii 
siseruumides kui ka väljas. Koolituse või 
järelevalve abil ei ole võimalik tagada 
diklorometaani ohutut kasutamist 
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tavakasutajate poolt. Seetõttu on 
tavakasutaja puhul ainus tõhus ja 
proportsionaalne ohtu kõrvaldav meede 
keelata diklorometaani sisaldavate 
värvieemaldite turustamine ja 
kasutamine.

tavakasutajate poolt. Seetõttu on 
tavakasutaja puhul tõhus ja 
proportsionaalne ohtu minimeeriv 
lähenemisviis rakendada mitmeid 
meetmeid seoses diklorometaani 
sisaldavate värvieemaldite koostise, 
mahutite konstruktsiooni ning kõikide 
toodete puhul nõutava tervise- ja 
ohutusalase teabe rõhutamise ning 
üksikasjaliku esitamisega.

Or. en

Selgitus

Diklorometaani keelustamine ei kõrvalda ohte tavakasutajatele. Asendajatega võib kaasneda 
oht, mille suurus tuleb kindlaks teha. Ohte on võimalik vältida lisameetmete võtmisega 
diklorometaanii ohutu kasutamise soodustamiseks: aurumispidurdaja miinimumtase, mahuti 
suuruse piiramine, kitsa kaelaga mahutid, lapsekindlad sulgurid, hästi nähtavate 
ohutusmärgiste kasutamine. Erinevalt asendajatest ei ole viimase 18 aasta jooksul 
diklorometaani tavatarbimisel esinenud ühtegi surmajuhtumit1. Diklorometaani keelustamine 
tooks kaasa ohtlike asendajate suurema kasutuse.

Muudatusettepanek 17
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tavakasutajad kasutavad 
diklorometaanipõhiseid värvieemaldeid 
kodus värvide ja lakkide eemaldamiseks nii 
siseruumides kui ka väljas. Koolituse või 
järelevalve abil ei ole võimalik tagada 
diklorometaani ohutut kasutamist 
tavakasutajate poolt. Seetõttu on 
tavakasutaja puhul ainus tõhus ja 
proportsionaalne ohtu kõrvaldav meede 
keelata diklorometaani sisaldavate 
värvieemaldite turustamine ja kasutamine.

(3) Tavakasutajad kasutavad 
diklorometaanipõhiseid värvieemaldeid 
kodus värvide ja lakkide eemaldamiseks nii 
siseruumides kui ka väljas. Koolituse või 
järelevalve abil ei ole võimalik tagada 
diklorometaani ohutut kasutamist 
tavakasutajate poolt. Seetõttu on 
tavakasutaja puhul ainus tõhus ja 
proportsionaalne ohtu kõrvaldav meede 
keelata diklorometaani sisaldavate 
värvieemaldite turustamine, tarnimine ja 
kasutamine.

                                               
1 SVP Deutschland 2008



PE409.588v02-00 6/20 AM\735252ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Et saavutada tavakasutajate parem kaitse, tuleks vältida ka diklorometaanipõhiste 
värvieemaldite turustamise võimalust professionaalsete ja tööstuslike kasutajate poolt.

Muudatusettepanek 18
John Bowis, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et tagada diklorometaani 
sisaldavate värvieemaldite 
turustamisahela proportsionaalse 
etapiviisilise kõrvaldamise jõustamine, 
tuleb kindlaks määrata kuupäev, millest 
alates ei tohi neid üldsuse ja 
professionaalsete kasutajate jaoks 
esmakordselt turule viia ning kuupäev, 
millest alates ei tohi neid enam tarnida.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Järkjärguline kaotamine ei ole vajalik, kui kõikide värvieemaldusmeetodite hindamiseni 
võetakse muid meetmeid.

Muudatusettepanek 19
John Bowis, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna tavakasutajatel võib keelule 
vaatamata olla diklorometaanipõhistele 
värvieemalditele juurdepääs 

välja jäetud
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professionaalsetele ja tööstuslikele 
kasutajatele ettenähtud turustamisahela 
kaudu, tuleb toodetele lisada hoiatav 
lause.

Or. en

Selgitus

Hoiatav lause ei ole vajalik, kui tarbijate paremaks kaitsmiseks on juba võetud muid 
meetmeid.

Muudatusettepanek 20
John Bowis, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Viimase 18 aasta jooksul Euroopas 
registreeritud surmajuhtumid, mille on 
põhjustanud diklorometaani tööstuslik ja 
professionaalne kasutamine, tulenevad 
peamiselt ebapiisavast ventilatsioonist, 
sobimatutest isikukaitsevahenditest, 
ebasobivatest mahutitest ja pikaajalisest 
kokkupuutest diklorometaaniga. Seetõttu 
tuleks kehtestada piirangud, et kontrollida 
ja vähendada diklorometaani tööstuslikust 
ja professionaalsest kasutamisest 
tulenevaid ohte.

(6) Viimase 18 aasta jooksul Euroopas 
registreeritud surmajuhtumid, mille on 
põhjustanud diklorometaani tööstuslik ja 
professionaalne kasutamine, tulenevad 
peamiselt ebapiisavast ventilatsioonist, 
sobimatutest isikukaitsevahenditest, 
ebasobivatest mahutitest, toodete 
puudulikust koostisest, milles ei ole 
piisavalt aurumispidurdajaid ja 
pikaajalisest kokkupuutest 
diklorometaaniga. Seetõttu tuleks 
kehtestada piirangud, et kontrollida ja 
vähendada diklorometaani tööstuslikust ja 
professionaalsest kasutamisest tulenevaid 
ohte.

Or. en

Selgitus

Mõnede vanade diklorometaanide koostises ei olnud piisaval hulgal aurumispidurdajaid, 
mida aurustumise maksimaalseks vähendamiseks kasutatakse.
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Muudatusettepanek 21
John Bowis, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Professionaalsete kasutajate kohta 
kehtivad üldiselt töötajate kaitset 
käsitlevate õigusaktide sätted. Suur osa 
professionaalsest kasutamisest toimub aga 
kliendi tööruumides, kus sageli ei ole 
kõiki asjakohaseid vahendeid 
terviseohtude ohjamiseks, kontrollimiseks 
ja vähendamiseks. Lisaks ei kuulu 
füüsilisest isikust ettevõtjad töötajate 
kaitset käsitlevate õigusaktide alla ning 
enne diklorometaanipõhiste 
värvieemaldite kasutamist oleks neile vaja 
asjakohast koolitust.

(7) Professionaalsete kasutajate kohta 
kehtivad üldiselt töötajate kaitset 
käsitlevate õigusaktide sätted. Tervise- ja 
turvaohtude kontrollimiseks mõeldud 
asjakohased meetmed kõikide 
värvieemaldustööde puhul sõltuvad 
peamiselt asjakohaste tööprotsesside 
kavandamisest ja rakendamisest, piisavast 
ventilatsioonist ja vajaduse korral 
nõuetekohaste isikukaitsevahendite 
kättesaadavusest. Kasutatav 
värvieemaldusmeetod (keemiline, 
mehaaniline, termiline), töödeldav objekt 
(substraat, pind, pind-ala, sise- või 
väliruum), kasutustingimused 
(temperatuur, kokkupuute aeg), 
ventilatsiooni- ja 
väljatõmbeventilatsioonivahendid, 
tööriistad ja masinad jne mõjutavad 
kaitsemeetmeid, mis võivad olla 
asjakohased. Kõikide 
värvieemaldusmeetodiditega võivad 
kaasneda eririskid, mistõttu on 
kasutatavatest füüsilistest või keemilistest 
meetoditest sõltumata nõutav asjakohane 
teave ja koolitus, et teavitada töötajaid 
riskidest ning tutvustada neile värvi 
ohutuks eemaldamiseks asjakohaseid 
kaitsemeetmeid.

Or. en

Selgitus

Professionaalsete kasutajate ja tööstuses töötajate kaitsmiseks ette nähtud olemasolevad ELi 
erinõuded hõlmavad riskianalüüsi ning asjakohase teabe ja juhiste edastamist enne 
tööleasumist ohtlike materjalidega, hoolimata kohast ja eesmärgist1.

                                               
1 Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate kaitse kohta.
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Asjakohased meetmed tervise- ja turvaohu kontrollimiseks ja vähendamiseks sõltuvad mitmest 
parameetrist. Et teavitada töötajaid ohtudest ning tutvustada neile asjakohaseid 
kaitsemeetmeid värvi ohutuks eemaldamiseks, tuleks korraldada koolitusi.

Muudatusettepanek 22
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Professionaalsete kasutajate kohta 
kehtivad üldiselt töötajate kaitset 
käsitlevate õigusaktide sätted. Suur osa 
professionaalsest kasutamisest toimub aga 
kliendi tööruumides, kus sageli ei ole kõiki 
asjakohaseid vahendeid terviseohtude 
ohjamiseks, kontrollimiseks ja 
vähendamiseks. Lisaks ei kuulu füüsilisest 
isikust ettevõtjad töötajate kaitset 
käsitlevate õigusaktide alla ning enne 
diklorometaanipõhiste värvieemaldite 
kasutamist oleks neile vaja asjakohast 
koolitust.

(7) Professionaalsete kasutajate kohta 
kehtivad üldiselt töötajate kaitset 
käsitlevate õigusaktide sätted. Suur osa 
professionaalsest kasutamisest toimub aga 
kliendi tööruumides, kus sageli ei ole kõiki 
asjakohaseid vahendeid terviseohtude 
ohjamiseks, kontrollimiseks ja 
vähendamiseks. Lisaks ei kuulu füüsilisest 
isikust ettevõtjad töötajate kaitset 
käsitlevate õigusaktide alla ning enne 
diklorometaanipõhiste värvieemaldite 
kasutamist oleks neile vaja asjakohast 
koolitust. Professionaalsed kasutajad 
peaksid olema kohustatud esitama ka 
teatud teabe diklorometaani jätkuva 
kasutamise põhjendamiseks.

Or. en

Selgitus

Ainult koolitusest ei piisa, et füüsilisest isikust ettevõtjad end nõuetekohaselt kaitseksid.  
Direktiivi 98/24 sätete analoogia alusel põhjendavad nad, miks neile üldisest keelust erand 
tuleb teha.
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Muudatusettepanek 23
John Bowis, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seetõttu tuleks keelata 
diklorometaanipõhiste värvieemaldite 
turuleviimine ja professionaalne 
kasutamine, et kaitsta töötajate tervist ning 
vähendada surma- ja õnnetusjuhtumeid.
Kui diklorometaani asendamist peetakse 
eriti keeruliseks või sobimatuks, peaks 
liikmesriikidel olema siiski võimalus 
lubada litsentsitud professionaalsetele 
kasutajatele diklorometaani edaspidist 
kasutamist. Liikmesriigid vastutaksid 
selliste litsentside andmise ja 
kontrollimise eest, kusjuures litsentside 
andmine peaks põhinema erinõuetele 
vastaval kohustuslikul koolitusel.

(8) Seetõttu tuleks mis tahes tüüpi 
värvieemaldite turuleviimist ja 
professionaalset kasutamist hinnata 
REACHi määruse raames, et kaitsta 
töötajate tervist ning vähendada surma- ja 
õnnetusjuhtumeid. Professionaalsetele 
kasutajatele täiendava kaitse tagamiseks 
tuleks igale turuleviidud diklorometaani 
sisaldavale tootele lisada tervise- ja 
ohutusalast teavet ning juhiseid sisaldav 
pake.

Or. en

Selgitus

Diklorometaanipõhiste värvieemaldite professionaalse kasutamise keelamine ei taga 
õnnetuste arvu vähenemist. See tõstab hoopis asendajatega seotud õnnetuste arvu. Kuna 
diklorometaan on suurema tõhususega, tähendab töö asendajatega pikemaid töötunde, mis 
mitmekordistab ohte. Kohustus lisada diklorometaani sisaldavatele värvieemalditele 
teabepake, mis sisaldab teavet ja juhiseid tervise- ja turvaohtude hindamiseks ja juhtimiseks, 
oleks täiendav kaitsemeede.

Muudatusettepanek 24
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seetõttu tuleks keelata 
diklorometaanipõhiste värvieemaldite 
turuleviimine ja professionaalne 

(8) Seetõttu tuleks keelata 
diklorometaanipõhiste värvieemaldite 
turuleviimine ja professionaalne 



AM\735252ET.doc 11/20 PE409.588v02-00

ET

kasutamine, et kaitsta töötajate tervist ning 
vähendada surma- ja õnnetusjuhtumeid.
Kui diklorometaani asendamist peetakse 
eriti keeruliseks või sobimatuks, peaks 
liikmesriikidel olema siiski võimalus 
lubada litsentsitud professionaalsetele 
kasutajatele diklorometaani edaspidist 
kasutamist. Liikmesriigid vastutaksid 
selliste litsentside andmise ja kontrollimise 
eest, kusjuures litsentside andmine peaks 
põhinema erinõuetele vastaval 
kohustuslikul koolitusel.

kasutamine, et kaitsta töötajate tervist ning 
vähendada surma- ja õnnetusjuhtumeid.
Kui diklorometaani asendamist peetakse 
eriti keeruliseks või sobimatuks, peaks 
liikmesriikidel olema siiski võimalus 
lubada litsentsitud professionaalsetele 
kasutajatele diklorometaani edaspidist 
kasutamist. Liikmesriigid vastutaksid 
selliste litsentside andmise ja kontrollimise 
eest, kusjuures litsentside andmine peaks 
põhinema konkreetsetel põhjendustel ja 
erinõuetele vastaval kohustuslikul 
koolitusel.

Or. en

Selgitus

Ainult koolitusest ei piisa, et füüsilisest isikust ettevõtjad end nõuetekohaselt kaitseksid.
Direktiivi 98/24 sätete analoogia alusel põhjendavad nad, miks neile üldisest keelust erand 
tuleb teha.

Muudatusettepanek 25
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Diklorometaani tööstuslikust 
kasutamisest põhjustatud surma- ja 
õnnetusjuhtumite arv näitab töökohta 
käsitlevate õigusaktide ebapiisavat 
jõustamist. Diklorometaaniga 
kokkupuutumise võimalus on suur ning 
ohtude vähendamise meetmeid tuleks 
kohaldada tööstushoonetes töötavate 
isikute suhtes. Vastu tuleks võtta 
ennetusabinõud, nagu töökoha hea 
ventileerimine, sobivad 
isikukaitsevahendid ja mahutite täiendav 
muutmine.

(9) Diklorometaani tööstuslikust 
kasutamisest põhjustatud surma- ja 
õnnetusjuhtumite arv näitab töökohta 
käsitlevate õigusaktide ebapiisavat 
jõustamist. Diklorometaaniga 
kokkupuutumise võimalus on suur ning 
ohtude vähendamise meetmeid tuleks 
kohaldada tööstushoonetes töötavate 
isikute suhtes. Vastu tuleks võtta 
ennetusabinõud, nagu töökoha hea 
ventileerimine, mis vastab töökeskkonna 
ohtlike ainete piirnormidele või 
autonoomse õhuvarustusega 
hingamisteede kaitsevahendid, eraldi 
ventileeritavad alad värvieemaldiga 
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töödeldud esemete kuivatamiseks, sobivad 
isikukaitsevahendid ja mahutite täiendav 
muutmine.

Or. en

Selgitus

Vajab täpsustamist, et ventilatsioon töökohal peaks vastama töökeskkonna ohtlike ainete 
piirnormidele või teise võimalusena tuleks kasutada autonoomse õhuvarustusega 
hingamisteede kaitsevahendeid. Et maksimaalselt vähendada diklorometaaniga 
kokkupuutumist tööstusliku kasutamise korral, tuleks värvieemaldiga töödeldud esemeid 
kuivatada eraldi ventileeritavatel aladel.

Muudatusettepanek 26
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) 2007. aasta novembris soovitas 
töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide 
teaduskomitee piirväärtusi kaheksa tunni 
aja-kaalu keskmisele piirnormile (TWA) 
ja 15 minuti lühiajalise toime piirnormile.
On asjakohane kehtestada need tasemed 
ülemiste piirnormidena, mis tuleb 
saavutada tõhusa tõmbeventilatsiooniga 
tööstuslikus kasutamises, ilma et see 
piiraks siseriiklike õigusaktide alusel 
kindlaks määratud madalamaid tasemeid.

Or. en

Selgitus

Töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide teaduskomitee soovitusi tuleks rakendada seoses 
tõmbeventilatsiooni süsteemidega tööstuslikus kasutamises. Nende soovitused peaksid olema 
ELi ülemised piirnormid, samas võivad liikmesriigid määrata madalamad piirnormid (nagu 
näiteks Ungaris).
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Muudatusettepanek 27
John Bowis, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada tarnida diklorometaani sisaldavaid 
värvieemaldeid litsentsitud 
professionaalsete kasutajate jaoks.

(2) Erandina lõikest 1 võib diklorometaani 
sisaldavaid värvieemaldeid üldsuse 
varustamiseks turule viia, kui on täidetud  
kõik järgmised tingimused:
(a) mahuti suurus ei ületa 1 liitrit;
(b) mahuti on kitsa kaelega, mille 
läbimõõt on maksimaalselt 20 mm ning 
see on varustatud lastekindla sulguriga, 
mis vastab standardile BS EN ISO 
8317:2004 ja BS EN 862:2005;
(c) värvieemaldi koostis sisaldab 
aurumispidurdajaid sellises koguses, et 
puhta diklorometaaniga võrreldes on 
aurustumine standardsetel 
katsetingimustel vähendatud minimaalselt 
97% võrra;
(d) mahuti on selgelt ja silmapaistvalt 
märgistatud sildiga „Vältige aurude 
sissehingamist! Kasutage ainult 
hästiventileeritud kohtades! Piisava 
ventilatsiooni puudumise korral kasutage 
sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid!”

Or. en

Selgitus

Viimase 18 aasta jooksul ei ole diklorometaanii tavatarbimisel esinenud ühtegi kinnitatud 
surmajuhtumit, samas on asendajaga seotud tavatarbimise puhul registreeritud üks 
surmajuhtum, hoolimata asjaolust, et diklorometaani sisaldavate värvieemaldite osakaal turul 
on 90%. Kuna alternatiivsed kemikaalid on selgelt vähem tõhusad, suurendaks 
diklorometaani sisaldavate värvieemaldite kasutuskeeld niigi kõrget õnnetusjuhtumite arvu 
seoses leeklampide ja kuumaõhupüstolitega, millele RPA aruandes tähelepanu ei ole 
pööratud.
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Muudatusettepanek 28
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada tarnida diklorometaani sisaldavaid 
värvieemaldeid litsentsitud 
professionaalsete kasutajate jaoks.

(2) Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada tarnida viie aasta jooksul 
diklorometaani sisaldavaid värvieemaldeid 
litsentsitud professionaalsete kasutajate 
jaoks, kes on esitanud järgmise teabe:

(a) erandi taotlemise põhjus;

(b) aasta jooksul kasutatava 
diklorometaani hulk;

(c) kõnealused toimingud ja protsessid;

(d) diklorometaanist ohutumate sama 
eesmärki täitvate asendajate puudumine;
(e) ainega kokkupuutuvate töötajate arv;

(f) asjaomaste töötajate ohutuse ja tervise 
kaitseks kavandatud ettevaatusabinõud, 
eelkõige tõend asjaomaste 
isikukaitsevahendite kättesaadavuse 
kohta;

(g) töötajate kokkupuudet ohuteguritega 
ärahoidvad tehnilised ja korralduslikud 
meetmed.

Or. en

Selgitus

Siinkohal tuleks kohaldada ka nõudeid erandite kohta keeldudest, mis on sätestatud direktiivi 
98/24/EÜ artikli 9 lõikes 3, mis käsitleb töötajate tervise ja ohutuse kaitset keemiliste 
mõjuritega seotud ohtude eest tööl.
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Muudatusettepanek 29
John Bowis, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lõikes 2 osutatud litsents antakse 
professionaalsetele kasutajatele, kes on 
läbinud diklorometaani sisaldavate 
värvieemaldite ohutu kasutamise 
koolituse. Koolitus hõlmab:

(3) Erandina lõikest 1 võib 
diklorometaani sisaldavaid 
värvieemaldeid professionaalsete 
kasutajate varustamiseks turule viia, kui 
on täidetud kõik järgmised tingimused:
(a) värvieemaldi sisaldab 
aurumispidurdajaid sellises koguses, et 
puhta diklorometaaniga võrreldes on 
aurustumine standardsetel 
katsetingimustel vähendatud minimaalselt 
97% võrra;

(b) mahuti on selgelt ja silmapaistvalt 
märgistatud sildiga „Vältige aurude 
sissehingamist! Kasutage ainult 
hästiventileeritud kohtades! Piisava 
ventilatsiooni puudumise korral kasutage 
hingamisteede kaitsevahendeid!”;
(c) professionaalsed kasutajad saavad iga 
diklorometaanipõhise värvieemaldi 
tarnega tervise- ja ohutusalast teavet ja 
juhiseid sisaldava pakme, mis hõlmab 
vähemalt

(a) terviseohtude teadvustamist, hindamist 
ja ohjamist;

 terviseohtude teadvustamist, 
hindamist ja ohjamist;

(b) piisava ventilatsiooni kasutamist;  piisava ventilatsiooni kasutamist;

(c)sobivate isikukaitsevahendite 
kasutamist.

 sobivate isikukaitsevahendite 
kasutamist.

Or. en
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Selgitus

Ettepanek, mis nõuab litsentside väljastamist diklorometaanipõhiste värvieemaldite 
professionaalseks kasutamiseks, on ebaproportsionaalne, ebapraktiline, diskrimineeriv ja 
kulukas. Litsentsimine on tavaliselt ette nähtud kõige ohtlikumate tegevuste jaoks. Värvi 
eemaldamine diklorometaani või muid lahustil põhinevaid tooteid kasutades ei õigusta 
litsentsisüsteemi. Kui lisakontroll on nõutav, tuleks lisada nõuded, mis käsitlevad 
aurumispidurdajaid, märgistamist ja asjakohaseid ettevaatusabinõusid tutvustavat 
teabepaket.

Muudatusettepanek 30
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lõikes 2 osutatud litsents antakse
professionaalsetele kasutajatele, kes on 
läbinud diklorometaani sisaldavate 
värvieemaldite ohutu kasutamise koolituse.
Koolitus hõlmab:

(3) Lõikes 2 osutatud litsentsi võidakse 
anda ainult professionaalsetele 
kasutajatele, kes on esitanud lõikes 2 
osutatud põhjaliku teabe, mis on pädevate 
ametiasutuste poolt tõeseks ja 
nõuetekohaseks tunnistatud, ning kes on 
läbinud diklorometaani sisaldavate 
värvieemaldite ohutu kasutamise koolituse.
Koolitus hõlmab:

Or. en

Selgitus

Litsents tuleks anda ainult nendele professionaalsetele kasutajatele, kes on esitanud põhjaliku 
teabe diklorometaani kavandatud kasutamise kohta. Kui see teave tunnistatakse tõeseks ja 
nõuetekohaseks, tuleks litsents anda pärast asjakohast koolitust.
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Muudatusettepanek 31
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Litsentsi tuleb uuendada iga viie aasta 
tagant

Or. en

Selgitus

Oht professionaalidele ja klientidele väheneb veelgi, kui üksikasjalikku koolitust korratakse 
regulaarselt ning diklorometaanipõhiste värvieemaldite kasutamise ning väärkasutamise 
tagajärgede kohta esitatakse ajakohast teavet.

Muudatusettepanek 32
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Värvieemaldeid, mis sisaldavad 
diklorometaani kontsentratsioonis 0,1 
massiprotsenti või enam, võib kasutada 
tööstushoonetes üksnes juhul, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

(4) Värvieemaldeid, mis sisaldavad 
diklorometaani kontsentratsioonis 0,1 
massiprotsenti või enam, võib kasutada 
tööstushoonetes üksnes juhul, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

(a) tõhus tõmbeventilatsioon või 
autonoomse õhuvarustusega hingamisteede 
kaitsevahendid;

(a) tõhus kohalik tõmbeventilatsioon 
mahuti ümber või autonoomse 
õhuvarustusega hingamisteede 
kaitsevahendid;

(b) värvieemaldit sisaldavad suletud 
mahutid on kaetud, kui neid ei kasutata;

(b) kõik värvieemaldit sisaldavad mahutid 
on kaetud, kui neid ei kasutata;

(c) sobivad kaitsekindad kasutajate jaoks. (c) sobivad kaitsekindad ja -maskid
kasutajate jaoks.
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Or. en

Selgitus

1. Selguse huvides: tõhus kohalik ventilatsioon mahuti ümber aitab töökoja tõhusa 
üldventilatsiooniga võrreldes töötajat paremini kaitsta.

2. Kõikide süsteemide, sealhulgas mitte „tegelikult suletud” mahutite katmine vähendab 
diklorometaani aurude eraldumist.

3. Diklorometaan on väga lenduv. Inimese organismi satub diklorometaan esmalt 
sissehingamisel (ATSDR, 2000, „Metüleenkloriidi toksikoloogilised omadused”, Agency for 
Toxic Substances and Disease Registry, USA, Department of Health and Human Services, 
GA, USA.). Sobivate kinnaste ja maskide kasutamisel oleksid töötajad kaitstud kokkupuute 
eest diklorometaaniga naha kaudu ning sissehingamisel.

Muudatusettepanek 33
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõhus tõmbeventilatsioon või 
autonoomse õhuvarustusega hingamisteede 
kaitsevahendid;

(a) sellise tõhusa tõmbeventilatsiooni
toimimine, mis tõendatult tagab täieliku 
vastavuse riiklike töökeskkonna keemiliste 
mõjurite piirnormidele, mis ei ületa 100 
miljondikku (353 mg/m3) kaheksa tunni 
keskmise aja-kaalu piirnormi kohta või 
200 miljondikku (706 mg/m3) 15 minuti 
lühiajalise toime piirnormi kohta või 
autonoomse õhuvarustusega hingamisteede 
kaitsevahendite tõendatud kasutamine,

Or. en

Selgitus

Diklorometaani tööstuslikust kasutamisest põhjustatud surma- ja õnnetusjuhtumite arv näitab 
töökohta käsitlevate õigusaktide ebapiisavat jõustamist. Diklorometaani igasuguse 
kasutamise puhul tuleb selgelt tõendada, et töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormidest 
peetakse kinni. Minimaalselt peaks väljatõmbeventilatsioon jõudma töökeskkonna keemiliste 
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mõjurite piirnormide teaduskomitee soovitatud ülemiste piirväärtusteni, samas võivad 
liikmesriigid määrata madalamad piirnormid. Teise võimalusena tuleks tõendada, et 
kasutatakse nõuetekohast autonoomse õhuvarustusega hingamisteede kaitsevahendeid.

Muudatusettepanek 34
John Bowis, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ilma et see piiraks teiste ohtlike ainete 
ja valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, tuleb 
värvieemaldid, mille 
diklorometaanisisaldus on 0,1 
massiprotsenti või enam, [24 kuud pärast 
käesoleva otsuse jõustumist] märgistada 
loetava ja kustumatu kirjaga:
„Tööstuslikuks või professionaalseks 
kasutuseks”.”

(5)  Ilma et see piiraks teiste ohtlike ainete 
ja valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, tuleb 
värvieemaldid, mille 
diklorometaanisisaldus on 0,1 
massiprotsenti või enam ning mis on 
pakendatud suurematesse mahutitesse kui 
1 liiter, [24 kuud pärast käesoleva otsuse 
jõustumist] märgistada loetava ja 
kustumatu kirjaga: „Tööstuslikuks või 
professionaalseks kasutuseks”.”

Or. en

Selgitus

See meede peaks tagama, et tarbijatele ei müüda 1 liitrist suuremaid mahuteid.

Muudatusettepanek 35
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ilma et see piiraks teiste ohtlike ainete (5) Ilma et see piiraks teiste ohtlike ainete 
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ja valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, tuleb 
värvieemaldid, mille 
diklorometaanisisaldus on 0,1 
massiprotsenti või enam, [24 kuud pärast 
käesoleva otsuse jõustumist] märgistada 
loetava ja kustumatu kirjaga:
„Tööstuslikuks või professionaalseks 
kasutuseks”.”

ja valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, tuleb 
värvieemaldid, mille 
diklorometaanisisaldus on 0,1 
massiprotsenti või enam, [24 kuud pärast 
käesoleva otsuse jõustumist] märgistada 
loetava ja kustumatu kirjaga: „Ohtlik!
Ainult tööstuslikuks või professionaalseks 
kasutuseks”.

Or. en

Selgitus

Tarbijat on hoiatatud ning ta teab kindlalt, et sisu on talle kahjulik.
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