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Tarkistus 14
John Bowis, Struan Stevenson 

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Dikloorimetaanille on vaihtoehtoja; 
kaikilla maalikerroksen liuottamiseen 
tarkoitetuilla kemiallisilla tuotteilla 
kuitenkin todennäköisesti on vaikutus 
ihmisen terveyteen. Dikloorimetaania on 
tutkittu paljon ja sen terveysvaikutukset 
tunnetaan hyvin, mutta vaihtoehtoisia 
tuotteita ei ole tutkittu yhtä paljon.
Monissa tapauksissa ihmisten terveyteen 
kohdistuvat vaarat ja 
ympäristövaikutukset on edelleen täysin 
arvioimatta.

Or. en

Perustelu

Useimpiin vaihtoehtoihin liittyy riskejä: NMP (N-metyylipyrrolidoni) on luokitukseen 2 
kuuluva aine, jolla on lisääntymiselle vaarallisia vaikutuksia 1.2

DBE:t (kaksiemäksiset esterit) on todettu myrkyllisiksi ihmisen terveydelle ja ympäristölle 
monissa tapauksissa.3

Vaarallisista aineista annetuissa teknisissä ohjeissa (TRGS 612) neuvotaan olemaan 
käyttämättä NMP:tä tai dimetyylisulfoksidia (DMSO), jotka imeytyvät kehoon hyvin nopeasti.4

1,3-dioksolaani on hyvin helposti syttyvää, sillä on lisääntymiselle vaarallisia vaikutuksia, se 
aiheuttaa ärsytystä iholla ja se on heikosti biohajoavaa. Bentsyylialkoholi on haitallista 
hengitettynä, sen ominaisuudet aiheuttavat herkistymistä ja se on vahingollista 

                                               
1 ECBI/55/05, L&C:n teknisen komitean kokous vaarallisten aineiden luokittelusta ja merkinnöistä, Arona, 15.–
18. maaliskuuta 2005.
2 Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint stripper. RPA, 
tutkimus valmistunut huhtikuussa 2007.
3 Sonawane, M et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, US Environmental Protection Agency, maaliskuu 2008.
4 612: Technical Rules for Hazardous Substances (Vaarallisista aineista annetut tekniset ohjeet) – Substitute 
substances, substitute processes and restrictions on the use of methylene chloride-based paint strippers, helmikuu 
2006.
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vesiympäristölle. 

Tarkistus 15
John Bowis, Struan Stevenson

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Kaikkia maalinpoistoaineita olisi 
arvioitava yhtä kurinalaisesti kuin 
dikloorimetaania sen varmistamiseksi, 
että tämänhetkistä suojelun tasoa ei 
heikennetä ja että estetään lisääntynyt 
altistuminen sellaisille ihmisen 
turvallisuutta ja terveyttä uhkaaville 
riskeille, joita ei tunneta tai joiden 
määrästä ei ole tietoa.
Maalinpoistoaineiden markkinointia 
koskevien päätösten tekemistä olisi 
lykättävä kunnes sekä 
dikloorimetaanipohjaiset 
maalinpoistoaineet että vaihtoehtoiset 
tuotteet on tarkoin arvioitu REACH-
asetuksen arviointimenettelyn mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Edellä esitetyt esimerkit osoittavat, että ainoastaan REACH-asetuksen mukaisen, kaikkien 
vaihtoehtoisten tuotteiden kokonaisvaltaisen riskien arvioinnin avulla voidaan varmistaa, että 
valitaan turvallisimmat menetelmät maalin poistamiseksi ja että tarvittavat 
valvontatoimenpiteet, jotka käyttäjien on omaksuttava, ovat oikeasuhteisia terveyttä ja 
turvallisuutta uhkaaviin riskeihin nähden.
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Tarkistus 16
John Bowis, Struan Stevenson

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kuluttajat käyttävät 
dikloorimetaanipohjaisia 
maalinpoistoaineita kotonaan maalin ja 
lakan poistamiseen sekä sisä- että 
ulkotiloissa. Koulutuksella tai seurannalla 
ei voida varmistaa, että kuluttajat käyttävät 
dikloorimetaania turvallisesti. Ainoa
tehokas ja oikeasuhteinen toimenpide 
kuluttajille aiheutuvien riskien 
poistamiseen on siksi 
dikloorimetaanipohjaisten 
maalinpoistoaineiden markkinoille 
saattamisen ja käytön kieltäminen.

(3) Kuluttajat käyttävät 
dikloorimetaanipohjaisia 
maalinpoistoaineita kotonaan maalin ja 
lakan poistamiseen sekä sisä- että 
ulkotiloissa. Koulutuksella tai seurannalla 
ei voida varmistaa, että kuluttajat käyttävät 
dikloorimetaania turvallisesti. Tehokas ja 
oikeasuhteinen toimenpide kuluttajille 
aiheutuvien riskien vähentämiseen on siksi 
dikloorimetaanipohjaisten 
maalinpoistoaineiden koostumusta 
koskevat toimenpiteet, pakkausten 
suunnittelu ja kunkin tuotteen yhteydessä 
esitettävien, terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvien tietojen korostaminen ja 
yksityiskohdat.

Or. en

Perustelu

Dikloorimetaanin kieltäminen ei poistaisi kuluttajille aiheutuvia riskejä. Vaihtoehtoiset 
tuotteet aiheuttavat riskin, joiden suuruus on määriteltävä. Riskejä voidaan välttää 
ryhtymällä lisätoimenpiteisiin dikloorimetaanin käytön turvallisuuden lisäämiseksi. Näitä 
ovat haihtumisenestoaineen vähimmäismäärän määrääminen, pakkauskoon rajoittaminen, 
kapeakaulaiset pakkausastiat, lapsille turvalliset sulkimet, hyvin näkyvät 
turvallisuusmerkinnät. Viimeksi kuluneiden 18 vuoden aikana dikloorimetaani ei ole 
aiheuttanut kuluttajien kuolemaan johtaneita tapaturmia, toisin kuin vaihtoehtoiset tuotteet1.
Dikloorimetaarin käytön kieltäminen johtaisi vaarallisten vaihtoehtojen lisääntyneeseen 
käyttöön.

                                               
1 SVP Deutschland 2008
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Tarkistus 17
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kuluttajat käyttävät 
dikloorimetaanipohjaisia 
maalinpoistoaineita kotonaan maalin ja 
lakan poistamiseen sekä sisä- että 
ulkotiloissa. Koulutuksella tai seurannalla 
ei voida varmistaa, että kuluttajat käyttävät 
dikloorimetaania turvallisesti. Ainoa 
tehokas ja oikeasuhteinen toimenpide 
kuluttajille aiheutuvien riskien 
poistamiseen on siksi 
dikloorimetaanipohjaisten 
maalinpoistoaineiden markkinoille 
saattamisen ja käytön kieltäminen.

(3) Kuluttajat käyttävät 
dikloorimetaanipohjaisia 
maalinpoistoaineita kotonaan maalin ja 
lakan poistamiseen sekä sisä- että 
ulkotiloissa. Koulutuksella tai seurannalla 
ei voida varmistaa, että kuluttajat käyttävät 
dikloorimetaania turvallisesti. Ainoa 
tehokas ja oikeasuhteinen toimenpide 
kuluttajille aiheutuvien riskien 
poistamiseen on siksi 
dikloorimetaanipohjaisten 
maalinpoistoaineiden markkinoille 
saattamisen, toimittamisen ja käytön 
kieltäminen.

Or. en

Perustelu

Jotta ennaltaehkäisyä parannettaisiin kuluttajien kannalta, ammatti- ja teollisuuskäyttäjien 
mahdollisuuksia jaella dikloorimetaanipohjaisia maalinpoistoaineita on myös rajoitettava.

Tarkistus 18
John Bowis, Struan Stevenson

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta dikloorimetaania sisältävien 
maalinpoistoaineiden vaiheittainen 
poistaminen toimitusketjusta voitaisiin 
toteuttaa oikeasuhteisesti, olisi 
vahvistettava eri voimaantuloajat kiellolle, 
joka koskee tuotteen saattamista 
markkinoille ensimmäistä kertaa, ja 
kiellolle, joka koskee tuotteen lopullista 

Poistetaan.
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luovuttamista yleisölle ja 
ammattikäyttäjille.

Or. en

Perustelu

Vaiheittainen poistaminen ei ole tarpeen, jos on ryhdytty muihin toimenpiteisiin odotettaessa 
kaikkien maalinpoistomenetelmien arviointia.

Tarkistus 19
John Bowis, Struan Stevenson 

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska kuluttajat voivat kiellosta 
huolimatta saada jakeluketjusta 
käyttöönsä ammatti- ja teollisuuskäyttöön 
tarkoitettua dikloorimetaanipohjaista 
maalinpoistoainetta, tuote olisi 
varustettava varoituksella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Varoitus ei ole tarpeen, jos on ryhdytty muihin toimenpiteisiin kuluttajansuojan 
parantamiseksi.

Tarkistus 20
John Bowis, Struan Stevenson

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopassa 18 viime vuoden aikana 
kirjattujen teollisuus- ja ammattikäytössä 
tapahtuneitten kuolemantapauksien syyksi 

(6) Euroopassa 18 viime vuoden aikana 
kirjattujen teollisuus- ja ammattikäytössä 
tapahtuneitten kuolemantapauksien syyksi 
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on pääasiassa ilmoitettu riittämätön 
ilmanvaihto, epätarkoituksenmukaiset 
henkilönsuojaimet, puutteellisten altaiden 
käyttö sekä pitkäaikainen altistus 
dikloorimetaanille. Sen vuoksi olisi 
asetettava rajoituksia, joilla valvotaan ja 
vähennetään ammatti- ja teollisuuskäyttöön 
liittyviä riskejä.

on pääasiassa ilmoitettu riittämätön 
ilmanvaihto, epätarkoituksenmukaiset 
henkilönsuojaimet, puutteellisten altaiden 
käyttö, tuotteiden puutteelliset 
koostumukset, jotka eivät sisällä riittävästi 
haihtumisenestoaineita, sekä 
pitkäaikainen altistus dikloorimetaanille. 
Sen vuoksi olisi asetettava rajoituksia, 
joilla valvotaan ja vähennetään ammatti- ja 
teollisuuskäyttöön liittyviä riskejä.

Or. en

Perustelu

Jotkin vanhat dikloorimetaanit olivat koostumukseltaan sellaisia, että ne eivät sisältäneet 
riittävästi haihtumista hillitseviä haihtumisenestoaineita.

Tarkistus 21
John Bowis, Struan Stevenson

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ammattityöntekijät kuuluvat yleisesti 
työsuojelulainsäädännön piiriin. 
Ammattimaista toimintaa kuitenkin 
harjoitetaan usein asiakkaan tiloissa, 
joissa ei aina ole valmiuksia hallita, 
valvoa ja vähentää terveydelle aiheutuvia 
riskejä. Itsenäiset ammatinharjoittajat 
eivät kuulu työsuojelulainsäädännön 
piiriin, ja heidän olisi saatava 
asianmukainen koulutus ennen maalin 
poistamista dikloorimetaanipohjaisilla 
aineilla.

(7) Ammattityöntekijät kuuluvat yleisesti 
työsuojelulainsäädännön piiriin. 
Terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheutuvien riskien valvontaan tarkoitetut 
asianmukaiset toimenpiteet 
maalinpoistotyön yhteydessä perustuvat 
pääasiassa asianmukaisen 
työskentelyprosessin suunnitteluun ja 
käyttöön, riittävään ilmanvaihtoon ja 
tarvittaessa tarkoituksenmukaisten 
henkilösuojainten saatavuuteen. Käytetty 
maalinpoistomenetelmä (kemiallinen, 
mekaaninen, lämpöpoisto), käsiteltävänä 
oleva kohde (alusta, pinta, alue, sisä- tai 
ulkotila), käyttöolosuhteet (lämpötila, 
altistusaika), 
ilmanvaihtokeinot/ilmanpoistokeinot, 
välineet/koneet jne. vaikuttavat 
suojatoimenpiteisiin, joiden on oltava 
asianmukaisia. Kaikkiin 
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maalinpoistomenetelmiin liittyy erilaisia, 
kullekin ominaisia riskejä, joten tarvitaan 
asianmukaista tietoa ja koulutusta, 
käytetyistä fysikaalisista tai kemiallisista 
menetelmistä riippumatta, jotta työntekijät 
saataisiin tietoisiksi riskeistä ja jotta he 
perehtyisivät turvallisesti tapahtuvaan 
maalinpoistoon liittyviin 
tarkoituksenmukaisiin 
suojatoimenpiteisiin.

Or. en

Perustelu

Ammatti- ja teollisuustyöntekijöiden suojaamiseksi annettuihin voimassa oleviin EU:n 
erityisvaatimuksiin sisältyvät riskinarviointi ja asianmukaisten tietojen ja ohjeiden 
toimittaminen ennen työskentelyn aloittamista vaarallisten aineiden parissa, paikasta ja työn 
tarkoituksesta riippumatta1.

Terveys- ja turvallisuusriskien vähentämiseen ja valvontaan tarkoitetut asianmukaiset 
toimenpiteet riippuvat muuttujien määrästä. Koulutus on tarpeen, jotta työntekijät saataisiin 
tietoisiksi riskeistä ja jotta he perehtyisivät turvallisesti tapahtuvaan maalinpoistoon liittyviin 
tarkoituksenmukaisiin suojatoimenpiteisiin.

Tarkistus 22
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ammattityöntekijät kuuluvat yleisesti 
työsuojelulainsäädännön piiriin. 
Ammattimaista toimintaa kuitenkin 
harjoitetaan usein asiakkaan tiloissa, joissa 
ei aina ole valmiuksia hallita, valvoa ja 
vähentää terveydelle aiheutuvia riskejä. 
Itsenäiset ammatinharjoittajat eivät kuulu 
työsuojelulainsäädännön piiriin, ja heidän 
olisi saatava asianmukainen koulutus 
ennen maalin poistamista 
dikloorimetaanipohjaisilla aineilla.

(7) Ammattityöntekijät kuuluvat yleisesti 
työsuojelulainsäädännön piiriin. 
Ammattimaista toimintaa kuitenkin 
harjoitetaan usein asiakkaan tiloissa, joissa 
ei aina ole valmiuksia hallita, valvoa ja 
vähentää terveydelle aiheutuvia riskejä. 
Itsenäiset ammatinharjoittajat eivät kuulu 
työsuojelulainsäädännön piiriin, ja heidän 
olisi saatava asianmukainen koulutus 
ennen maalin poistamista 
dikloorimetaanipohjaisilla aineilla. 

                                               
1 työntekijöiden suojelemisesta 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/391/ETY.
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Ammattityöntekijöiltä olisi myös 
vaadittava tiettyjen tietojen toimittamista 
dikloorimetaanin jatkuvan käytön 
perustelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Koulutus ei yksin riitä varmistamaan, että itsenäiset ammatinharjoittajat suojautuvat 
asianmukaisesti. Direktiivin 98/24 säännösten mukaisesti heidän on perusteltava, miksi he 
tarvitsevat poikkeuksen yleisestä kiellosta.

Tarkistus 23
John Bowis, Struan Stevenson

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ammattikäyttäjien terveyden 
suojelemiseksi ja kuolemaan johtavien ja 
muiden tapaturmien vähentämiseksi olisi 
sen vuoksi kiellettävä
dikloorimetaanipohjaisten
maalinpoistoaineiden saattaminen 
markkinoille ja niiden ammattikäyttö. Jos 
kuitenkin katsotaan, että 
dikloorimetaanin korvaaminen olisi 
erityisen vaikeaa tai 
epätarkoituksenmukaista, jäsenvaltioiden 
pitäisi voida sallia dikloorimetaanin 
käytön jatkaminen edellyttäen, että 
käyttäjä on erityisen luvan saanut 
ammattikäyttäjä. Jäsenvaltiot vastaisivat 
tällaisten lupien myöntämisestä ja 
valvonnasta, ja luvan saamisen 
edellytyksenä tulisi olla pakollinen, 
erityiset vaatimukset täyttävä koulutus.

(8) Ammattikäyttäjien terveyden 
suojelemiseksi ja kuolemaan johtavien ja 
muiden tapaturmien vähentämiseksi olisi 
sen vuoksi arvioitava REACH-asetuksen 
menettelyjen mukaisesti kaikenlaisten
maalinpoistoaineiden saattaminen 
markkinoille ja niiden ammattikäyttö. 
Toistaiseksi kaikkiin markkinoilla oleviin, 
dikloorimetaania sisältäviin tuotteisiin 
olisi liitettävä terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvä tieto- ja ohjepaketti 
ammattikäyttäjien suojelemisen 
parantamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Dikloorimetaanipohjaisten maalinpoistoaineiden ammattimaisen käytön kieltämisen avulla ei 
varmisteta onnettomuuksien määrän vähenemistä. Sen sijaan tämä lisää vaihtoehtoisten 
tuotteiden käytöstä aiheutuvien onnettomuuksien määrää. Koska dikloorimetaani on 
tehokkaampaa kuin vaihtoehtoiset tuotteet, työskentely näiden parissa edellyttää pidempää 
työaikaa, jolloin riskit moninkertaistuvat. Jos dikloorimetaanipohjaiset maalinpoistoaineet 
olisi varustettava tietopaketilla, joka sisältää terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien riskien 
arviointia ja hallintaa koskevia tietoja ja neuvoja, tämä tarjoaisi lisäsuojan.

Tarkistus 24
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ammattikäyttäjien terveyden 
suojelemiseksi ja kuolemaan johtavien ja 
muiden tapaturmien vähentämiseksi olisi 
sen vuoksi kiellettävä 
dikloorimetaanipohjaisten 
maalinpoistoaineiden saattaminen 
markkinoille ja niiden ammattikäyttö. Jos 
kuitenkin katsotaan, että dikloorimetaanin 
korvaaminen olisi erityisen vaikeaa tai 
epätarkoituksenmukaista, jäsenvaltioiden 
pitäisi voida sallia dikloorimetaanin käytön 
jatkaminen edellyttäen, että käyttäjä on 
erityisen luvan saanut ammattikäyttäjä. 
Jäsenvaltiot vastaisivat tällaisten lupien 
myöntämisestä ja valvonnasta, ja luvan 
saamisen edellytyksenä tulisi olla 
pakollinen, erityiset vaatimukset täyttävä 
koulutus.

(8) Ammattikäyttäjien terveyden 
suojelemiseksi ja kuolemaan johtavien ja 
muiden tapaturmien vähentämiseksi olisi 
sen vuoksi kiellettävä 
dikloorimetaanipohjaisten 
maalinpoistoaineiden saattaminen 
markkinoille ja niiden ammattikäyttö. Jos
kuitenkin katsotaan, että dikloorimetaanin 
korvaaminen olisi erityisen vaikeaa tai 
epätarkoituksenmukaista, jäsenvaltioiden 
pitäisi voida sallia dikloorimetaanin käytön 
jatkaminen edellyttäen, että käyttäjä on 
erityisen luvan saanut ammattikäyttäjä. 
Jäsenvaltiot vastaisivat tällaisten lupien 
myöntämisestä ja valvonnasta, ja luvan 
saamisen edellytyksenä tulisi olla 
erityisperustelut ja pakollinen, erityiset 
vaatimukset täyttävä koulutus.

Or. en

Perustelu

Koulutus ei yksin riitä varmistamaan, että ammatinharjoittajat suojautuvat asianmukaisesti. 
Direktiivin 98/24 säännösten mukaisesti heidän on perusteltava, miksi he tarvitsevat 
poikkeuksen yleisestä kiellosta.
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Tarkistus 25
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Teollisessa toiminnassa sattuneita 
kuolemaan johtaneita ja muita tapaturmia 
on kirjattu sellainen määrä, joka viittaa 
puutteisiin työpaikkaa koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanossa. 
Altistuminen dikloorimetaanille on 
edelleen voimakasta, ja 
teollisuuslaitoksissa työskentelevien riskiä 
olisi pienennettävä. Siksi olisi toteutettava 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joihin 
lukeutuvat työtilojen asianmukainen 
ilmanvaihto, tarkoituksenmukaisten 
henkilönsuojaimien käyttö ja altaisiin 
tehtävät lisämuutokset.

(9) Teollisessa toiminnassa sattuneita 
kuolemaan johtaneita ja muita tapaturmia 
on kirjattu sellainen määrä, joka viittaa 
puutteisiin työpaikkaa koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanossa. 
Altistuminen dikloorimetaanille on 
edelleen voimakasta, ja 
teollisuuslaitoksissa työskentelevien riskiä 
olisi pienennettävä. Siksi olisi toteutettava 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joihin 
lukeutuvat työtilojen asianmukainen 
ilmanvaihto, jossa noudatetaan 
työperäisen altistuksen raja-arvoja, tai 
riippumattomalla ilmansyötöllä 
varustettujen hengityssuojainten käyttö, 
erilliset tuuletetut alueet maalinpoiston 
kohteiden kuivattamista varten, 
tarkoituksenmukaisten henkilönsuojaimien 
käyttö ja altaisiin tehtävät lisämuutokset.

Or. en

Perustelu

Tekstissä on määriteltävä, että työtilojen ilmanvaihdon on oltava sellainen, että työperäisen 
altistuksen raja-arvoja noudatetaan, tai että vaihtoehtoisesti käytetään riippumattomalla 
ilmansyötöllä varustettuja hengityssuojaimia. Jotta dikloorimetaanille altistuminen voitaisiin 
teollisuuskäytössä minimoida, maalinpoiston kohteiden kuivattaminen olisi suoritettava 
erillisillä tuuletetuilla alueilla.
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Tarkistus 26
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Kemiallisten aineiden työperäisen 
altistuksen raja-arvoja käsittelevä 
tiedekomitea suositteli marraskuussa 2007 
raja-arvoja kahdeksan tunnin ajallisesti 
painotetulle keskiarvolle ja 15 minuutin 
lyhytaikaiselle altistustasolle. On syytä 
vahvistaa kyseiset tasot enimmäisraja-
arvoiksi, jotka on saavutettava 
tehokkaalla poistotuuletuksella 
teollisuuskäytössä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kansallisen lainsäädännön 
nojalla asetettujen matalampien raja-
arvojen soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean 
suositukset olisi otettava käyttöön teollisuuden ilmanpoistojärjestelmissä. Näiden suositusten 
olisi oltava hyväksyttäviä enimmäisarvoja EU:ssa, samalla kun jäsenvaltiot voivat asettaa 
alhaisempia raja-arvoja (kuten on jo tapahtunut esimerkiksi Unkarissa).

Tarkistus 27
John Bowis, Struan Stevenson

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – xx kohta – 2 sarake – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot saavat sallia 
dikloorimetaania sisältävien 
maalinpoistoaineiden luovuttamisen 

(2) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, dikloorimetaania sisältäviä 
maalinpoistoaineita voidaan saattaa 
markkinoille yleisön saataville, jos kaikki 
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luvan saaneille ammattikäyttäjille. seuraavat ehdot täyttyvät:
(a) pakkausastian tilavuus on korkeintaan 
1 litra,
(b) pakkausastiassa on halkaisijaltaan 
enintään 20 mm:n suuruinen kapea 
kaulaosa, joka on varustettu lapsille 
turvallisella, standardien BS EN ISO 
8317:2004 ja BS EN 862:2005 mukaisella 
sulkimella, 
(c) maalinpoistoaineen koostumuksessa 
on sellainen määrä 
haihtumisenestoainetta, että haihtuminen 
verrattuna puhtaaseen dikloorimetaaniin 
vähenee vähintään 97 prosenttia 
standardin mukaisissa testiolosuhteissa, 
(d) pakkausastiaan on merkitty selvästi ja 
näkyvästi "Vältettävä huurun 
hengittämistä. Huolehdittava hyvästä 
ilmanvaihdosta. Jos riittävä ilmanvaihto 
ei ole mahdollinen, on käytettävä 
asianmukaisia hengityssuojaimia."

Or. en

Perustelu

Viimeksi kuluneiden 18 vuoden aikana dikloorimetaani ei ole varmuudella aiheuttanut 
kuluttajien kuolemaan johtaneita tapaturmia, kun taas vaihtoehtoinen tuote on aiheuttanut 
yhden kuolemantapauksen huolimatta siitä, että dikloorimetaania sisältävien 
maalinpoistoaineiden osuus markkinoista on 90 prosenttia. Koska vaihtoehtoiset kemikaalit 
ovat todistettavasti vähemmän tehokkaita, dikloorimetaanipohjaisten maalinpoistoaineiden 
käytön kieltäminen kuluttajilta lisäisi ennestään korkeita onnettomuuslukuja 
puhalluslamppujen ja kuumailmapuhaltimien käytön yhteydessä, mitä ei lainkaan käsitelty 
RPA:n raportissa.

Tarkistus 28
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – xx kohta – 2 sarake – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa (2) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
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säädetään, jäsenvaltiot saavat sallia 
dikloorimetaania sisältävien 
maalinpoistoaineiden luovuttamisen luvan 
saaneille ammattikäyttäjille.

säädetään, jäsenvaltiot saavat sallia 
dikloorimetaania sisältävien 
maalinpoistoaineiden luovuttamisen viiden 
vuoden ajaksi luvan saaneille 
ammattikäyttäjille, jotka ovat toimittaneet 
seuraavat tiedot:

(a) poikkeuksen pyytämisen syy,

(b) vuosittain käytettäväksi tarkoitettu 
dikloorimetaanin määrä,

(c) toteutettavat toimet ja prosessit;

(d) dikloorimetaania turvallisempien 
vaihtoehtojen puuttuminen kyseisiin 
tarkoituksiin,

(e) osallistuvien työntekijöiden 
todennäköinen lukumäärä,

(f) suunnitellut varotoimet asianosaisten 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
suojelemiseksi, erityisesti osoitus 
asianmukaisten henkilönsuojainten 
saatavuudesta,

(g) työntekijöiden altistumisen estämiseksi 
toteutetut tekniset ja järjestelyihin liittyvät 
toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Kielloista myönnettäviin poikkeuksiin olisi sovellettava samoja vaatimuksia kuin 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin 
tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetussa neuvoston direktiivissä 98/24/EY olevan 9 artiklan 
3 kohdassa.
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Tarkistus 29
John Bowis, Struan Stevenson

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite 
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – xx kohta – 2 sarake – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettu lupa on 
annettava ammattikäyttäjille, jotka ovat 
saaneet koulutuksen dikloorimetaania 
sisältävien maalinpoistoaineiden 
turvalliseen käyttöön. Koulutukseen on 
sisällyttävä

(3) Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, dikloorimetaania sisältäviä 
maalinpoistoaineita voidaan saattaa 
markkinoille ammattikäyttäjien saataville, 
jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

(a) maalinpoistoaine sisältää 
haihtumisenestoainetta sellaisen määrän, 
että haihtuminen verrattuna puhtaaseen 
dikloorimetaaniin vähenee vähintään 
97 prosenttia standardin mukaisissa 
testiolosuhteissa,
(b) pakkausastiaan on merkitty selvästi ja 
näkyvästi "Vältettävä huurun 
hengittämistä. Huolehdittava hyvästä 
ilmanvaihdosta. Jos riittävä ilmanvaihto 
ei ole mahdollinen, on käytettävä 
asianmukaisia hengityssuojaimia.",
(c) ammattikäyttäjät saavat aina 
dikloorimetaanipohjaisten 
maalinpoistoaineiden toimittamisen 
yhteydessä terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvän tieto- ja ohjepaketin, joka sisältää 
vähintään seuraavat seikat: 

(a) tietoisuus terveysriskeistä ja niiden 
arviointi ja hallinta

 tietoisuus terveysriskeistä ja niiden 
arviointi ja hallinta

(b) riittävä ilmanvaihto  riittävä ilmanvaihto 

(c) asianmukaisten henkilönsuojainten 
käyttö.

 asianmukaisten henkilönsuojainten 
käyttö.

Or. en
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Perustelu

Ehdotus, jonka mukaan dikloorimetaanipohjaisten maalinpoistoaineiden ammattikäyttöön 
vaaditaan lupa, on epäsuhtainen, epäkäytännöllinen, syrjivä ja kallis. Luvanvaraisuus on 
yleensä varattu kaikkein vaarallisimpiin toimintoihin. Maalinpoisto dikloorimetaanilla tai 
muilla liuottimiin pohjautuvilla tuotteilla ei ole peruste luvanmyöntämisjärjestelmän 
käyttöön. Jos muita valvontatoimia vaaditaan, niihin olisi sisällytettävä 
haihtumisenestoaineita ja merkintöjä koskevia vaatimuksia sekä tietopaketti, jossa esitellään 
asianmukaisia varotoimenpiteitä.

Tarkistus 30
Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – xx kohta – 2 sarake – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettu lupa on 
annettava ammattikäyttäjille, jotka ovat 
saaneet koulutuksen dikloorimetaania 
sisältävien maalinpoistoaineiden 
turvalliseen käyttöön. Koulutukseen on 
sisällyttävä

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettu lupa 
voidaan antaa ainoastaan 
ammattikäyttäjille, jotka ovat kaikilta osin 
toimittaneet 2 kohdassa vaaditut, 
toimivaltaisten viranomaisten voimassa 
oleviksi ja asianmukaisiksi toteamat 
tiedot, ja jotka ovat saaneet koulutuksen 
dikloorimetaania sisältävien 
maalinpoistoaineiden turvalliseen käyttöön. 
Koulutukseen on sisällyttävä

Or. en

Perustelu

Lupa olisi myönnettävä ainoastaan ammattikäyttäjille, jotka ovat toimittaneet täydelliset 
tiedot aikomuksestaan käyttää dikloorimetaania. Jos tietojen todetaan olevan ajan tasalla ja 
asianmukaisia, lupa olisi annettava tarkoituksenmukaisen koulutuksen jälkeen.
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Tarkistus 31
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – xx kohta – 2 sarake – 3 kohta  1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lupa on uusittava joka viides vuosi.

Or. en

Perustelu

Ammattikäyttäjille ja asiakkaille aiheutuvat riskit vähenevät edelleen, jos perusteellinen 
koulutus toistetaan säännöllisesti ja jos dikloorimetaanipohjaisten maalinpoistoaineiden 
käsittelystä ja väärinkäytön vaikutuksista annetaan päivitettyä tietoa.

Tarkistus 32
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – xx kohta – 2 sarake – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Maalinpoistoaineita, joiden 
dikloorimetaanipitoisuus on 
0,1 painoprosenttia tai enemmän, saa 
käyttää teollisuuslaitoksissa vain 
seuraavien edellytysten täyttyessä:

(4) Maalinpoistoaineita, joiden 
dikloorimetaanipitoisuus on 
0,1 painoprosenttia tai enemmän, saa 
käyttää teollisuuslaitoksissa vain 
seuraavien edellytysten täyttyessä:

(a) käytössä on tehokas poistotuuletus tai 
riippumattomalla ilmansyötöllä varustettu 
hengityssuojain

(a) upotusaltaan ympärillä on tehokas 
paikallinen poistotuuletus tai käytössä on 
riippumattomalla ilmansyötöllä varustettu 
hengityssuojain

(b) käytetään suljettuja maalinpoistoaltaita, 
jotka peitetään, kun niitä ei käytetä

(b) käytetään maalinpoistoaltaita, jotka 
kaikki peitetään, kun niitä ei käytetä

(c) työntekijät käyttävät asianmukaisia 
suojakäsineitä.

(c) työntekijät käyttävät asianmukaisia 
suojakäsineitä ja hengityssuojaimia.
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Or. en

Perustelu

1. For the sake of clearness-effective local ventilation around the tank will contribute better to 
prevent the worker compared to the effective general ventilation around the workshop.

2. Covering all systems, including those that are not "truly closed" will decrease emissions of 
DCM vapour.

3. DCM is highly volatile. The primary route of uptake of DCM in humans is considered to be 
inhalation ( ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, GA, 
USA.). By using appropriate gloves and masks, the operators would be protected from dermal 
and inhalation exposure to DCM.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 33
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – xx kohta – 2 sarake – 4 kohta  a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) käytössä on tehokas poistotuuletus tai 
riippumattomalla ilmansyötöllä varustettu 
hengityssuojain

(a) tehokkaan poistotuuletuksen käyttö, 
jonka on osoitettu kaikilta osin vastaavan 
työperäisen altistuksen kansallisia raja-
arvoja, jotka ovat enintään 100 ppm 
(353 mg/m3) kahdeksan tunnin ajallisesti 
painotetun keskiarvon osalta tai 200 ppm 
(706 mg/m3) 15 minuutin lyhytaikaisen 
altistustason osalta, tai riippumattomalla 
ilmansyötöllä varustetun 
hengityssuojaimen todistettu käyttö

Or. en

Perustelu

Teollisessa toiminnassa sattuneita kuolemaan johtaneita ja muita tapaturmia on kirjattu 
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sellainen määrä, joka selvästi viittaa puutteisiin työpaikkaa koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanossa. Dikloorimetaanin teollisuuskäytössä olisi aina vaadittava selvää 
osoitusta siitä, että työperäisen altistuksen raja-arvoja noudatetaan. Vähintäänkin olisi 
noudatettava kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän 
tiedekomitean suosittelemia ilmanpoistoa koskevia raja-arvoja, vaikka jäsenvaltiot voivat 
päättää asettaa matalampia raja-arvoja. Vaihtoehtoisesti on osoitettava asianmukaisten, 
riippumattomalla ilmansyötöllä varustettujen hengityssuojainten käyttö.

Tarkistus 34
John Bowis, Struan Stevenson

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – xx kohta – 2 sarake – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevan yhteisön muun 
lainsäädännön soveltamista, 
maalinpoistoaineissa, joiden 
dikloorimetaanipitoisuus ylittää 
0,1 painoprosenttia, on [24 kuukautta 
päätöksen voimaantulosta] mennessä 
oltava pysyvällä ja selvästi luettavissa 
olevalla tavalla merkittynä seuraava 
maininta: "Vain teollisuus- ja 
ammattikäyttöön."

(5) Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevan yhteisön muun 
lainsäädännön soveltamista, 
maalinpoistoaineissa, joiden 
dikloorimetaanipitoisuus ylittää 
0,1 painoprosenttia ja jotka on pakattu yli 
1 litran pakkausastioihin, on 
[24 kuukautta päätöksen voimaantulosta] 
mennessä oltava pysyvällä ja selvästi 
luettavissa olevalla tavalla merkittynä 
seuraava maininta: "Vain teollisuus- ja 
ammattikäyttöön. "

Or. en

Perustelu

Toimenpiteellä olisi varmistettava, että yli 1 litran pakkauksia ei myydä kuluttajille.
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Tarkistus 35
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 76/769/ETY
Liite I – xx kohta – 2 sarake – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevan yhteisön muun 
lainsäädännön soveltamista, 
maalinpoistoaineissa, joiden 
dikloorimetaanipitoisuus ylittää 
0,1 painoprosenttia, on [24 kuukautta 
päätöksen voimaantulosta] mennessä 
oltava pysyvällä ja selvästi luettavissa 
olevalla tavalla merkittynä seuraava 
maininta: "Vain teollisuus- ja 
ammattikäyttöön."

(5) Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevan yhteisön muun 
lainsäädännön soveltamista, 
maalinpoistoaineissa, joiden 
dikloorimetaanipitoisuus ylittää 
0,1 painoprosenttia, on [24 kuukautta 
päätöksen voimaantulosta] mennessä 
oltava pysyvällä ja selvästi luettavissa 
olevalla tavalla merkittynä seuraava 
maininta: "Varoitus! Vain teollisuus- ja 
ammattikäyttöön."

Or. en

Perustelu

Kuluttajaa varoitetaan ja hän voi selvemmin vakuuttua siitä, että tuote on sisällöltään 
vaarallista.
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