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Módosítás 14
John Bowis, Struan Stevenson

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Rendelkezésre állnak diklór-metánt 
helyettesítő anyagok, de a festékbevonat 
feloldására szánt vegyi termékek nagy 
valószínűséggel az emberi egészségre is 
hatást gyakorolnak. A diklór-metánt 
alaposan tanulmányozták, egészségre 
gyakorolt hatásai ismertek, a helyette 
alkalmazható anyagokat azonban nem 
vizsgálták ugyanolyan mértékben. Az 
emberi egészségre és a környezetre 
jelentett kockázat jellegét és mértékét 
számos esetben még teljesen fel kell 
mérni.

Or. en

Indokolás

A legtöbb alternatíva kockázattal jár: az NMP 2. repr. kategóriába tartozik12

A DBE-féléket számos esetben az emberi egészségre és a környezetre nézve mérgezőnek 
találták3

A TRGS 612 ellenzi az NMP vagy dimetil-kénmonoxid (DMSO) használatát, amelyek nagyon 
könnyen felszívódnak a szervezetben.4

Az 1,3-dioxolán nagyon gyúlékony, reprotoxikus hatása van, bőrre irritáló, és nem bomlik le 
könnyen a természetben. A benzilalkohol belégzése veszélyes, érzékenységet vált ki, és a vízi 
környezet számára még ártalmasabb.

                                               
1 ECBI 55/05, az osztályozással és címkézéssel foglalkozó szakmai bizottságnak a veszélyes anyagok 
osztályozásáról és címkézésről szóló, 2005. március 15–18-án Aronában tartott találkozója
2 A diklór-metán festékeltávolítókban való használatának és forgalmazásának hatásvizsgálata és potenciális 
szigorítása. az RPA 2007. áprilisban véglegesített tanulmánya.
3 M. Sonawane & tsa, Nagy mennyiségben előállított vegyi anyagok vizsgálati szintű kockázati besorolása, a 
dibázis-észterek példája, az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala, 2008. március.
4 612: A veszélyes anyagok kezelésének műszaki szabályai – Helyettesítő anyagok, helyettesítési folyamatok, és 
a metilénklorid-alapú festékeltávolítók használatának korlátozásai, 2006. február
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Módosítás 15
John Bowis, Struan Stevenson

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
jelenlegi védelmi szint ne csökkenhessen, 
és hogy az emberi egészség és biztonság 
továbbra se legyen fokozottabban kitéve 
jelenleg még nem ismert, vagy 
mennyiségileg meghatározatlan 
kockázatnak, a festékeltávolító szerek
minden DCM-et helyettesítő összetevőjét 
olyan szigorral kell megvizsgálni, mint a 
diklór-metánt. A festékeltávolítók 
forgalmazásáról szóló döntést el kell 
halasztani mindaddig, amíg a DCM-
alapú, és a helyettesítő anyagokat 
tartalmazó festékeltávolítókat egyaránt 
alaposan megvizsgálják a REACH6
szellemében.

Or. en

Indokolás

A fenti példák azt mutatják, hogy csak az egyes alternatíváknak a REACH előírásai alapján 
végrehajtott teljes kockázatelemzése biztosíthatja a legbiztosabb festékeltávolítási mód 
kiválasztását, és azt, hogy a felhasználók által alkalmazandó szükséges ellenőrzési 
intézkedések arányosak legyenek az egészségre és biztonságra jelentett kockázat mértékével.

Módosítás 16
John Bowis, Struan Stevenson

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A DCM-alapú festékeltávolítókat a 
fogyasztók házilag festék, lakk és zománc 
eltávolítására használják, kül- és beltéren 
egyaránt. A fogyasztók DCM-

(3) A DCM-alapú festékeltávolítókat a 
fogyasztók házilag festék, lakk és zománc 
eltávolítására használják, kül- és beltéren 
egyaránt. A fogyasztók DCM-
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felhasználásának biztonsága képzéssel 
vagy figyelemmel kíséréssel nem 
biztosítható. Ezért a fogyasztókra irányuló
veszélyek kiküszöbölésére irányuló 
egyetlen hatásos és arányos intézkedés a 
DCM-alapú festékeltávolítók 
forgalmazásának és felhasználásának 
betiltása.

felhasználásának biztonsága képzéssel 
vagy figyelemmel kíséréssel nem 
biztosítható. Ezért a fogyasztókat 
fenyegető veszélyek csökkentésével 
kapcsolatos egyik hatásos és arányos 
megközelítés egy intézkedéssorozat a 
DCM-alapú festékeltávolítók 
összetételével, a tartályok megtervezésével 
valamint azzal kapcsolatosan, hogy az 
egyes termékekkel együtt mennyire 
szembetűnő és mennyire részletes 
tájékoztatás jár az egészségre és 
biztonságra nézve jelentett kockázatokról.

Or. en

Indokolás

A DCM betiltása nem küszöböli ki a fogyasztókra nézve jelentett kockázatokat. Az alternatívák 
mennyiségileg meghatározandó kockázattal járnak. A kockázatokat el lehet kerülni a DCM 
használatának biztonságosabbá tételét célzó további intézkedésekkel: a párolgáscsökkentők 
minimális szintje, a tartályok méretének korlátozása, szűk nyakú tárolóedények, 
gyermekbiztos tartályfedők/lezárás, nagyon jól látható biztonsági címkék a csomagoláson. Az 
alternatív anyagokkal ellentétben az elmúlt 18 év során a DCM nem okozott halált a 
fogyasztók körében1.  A DCM betiltása a kockázattal járó alternatívák fokozottabb 
használatához vezetne.

Módosítás 17
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A DCM-alapú festékeltávolítókat a 
fogyasztók házilag festék, lakk és zománc 
eltávolítására használják, kül- és beltéren 
egyaránt. A fogyasztók DCM-
felhasználásának biztonsága képzéssel 
vagy figyelemmel kíséréssel nem 
biztosítható. Ezért a fogyasztókra irányuló 
veszélyek kiküszöbölésére irányuló 
egyetlen hatásos és arányos intézkedés a 

(3) A DCM-alapú festékeltávolítókat a 
fogyasztók házilag festék, lakk és zománc 
eltávolítására használják, kül- és beltéren 
egyaránt. A fogyasztók DCM-
felhasználásának biztonsága képzéssel 
vagy figyelemmel kíséréssel nem 
biztosítható. Ezért a fogyasztókra irányuló 
veszélyek kiküszöbölésére irányuló 
egyetlen hatásos és arányos intézkedés a 

                                               
1 SVP Németország, 2008
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DCM-alapú festékeltávolítók 
forgalmazásának és felhasználásának 
betiltása.

DCM-alapú festékeltávolítók 
forgalmazásának, utánpótlásának és 
felhasználásának betiltása.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók jobb előzetes figyelmeztetése érdekében ki kell küszöbölni a DCM-alapú 
festékeltávolítók szakmai és ipari felhasználók általi terjesztésének lehetőségét is.

Módosítás 18
John Bowis, Struan Stevenson

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A DCM-et tartalmazó festékeltávolítók 
ellátási láncában a forgalomból való 
fokozatos kivonás arányos biztosítása 
érdekében különböző dátumokat kell 
rögzíteni az első forgalomba helyezés, 
illetve a nagyközönségnek és a szakmai 
felhasználóknak történő végső értékesítés 
megtiltására.

törölve

Or. en

Indokolás

A fokozatos kivonásra nincs mindenképpen szükség, ha az összes festékeltávolítási módszer 
kiértékelésének függvényében más intézkedésekre is sor kerül.
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Módosítás 19
John Bowis, Struan Stevenson

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel a fogyasztók a szakmai és ipari 
felhasználók ellátási láncán keresztül a 
tiltás ellenére is hozzájuthatnak DCM-
alapú festékeltávolítókhoz, a terméken 
figyelmeztető mondatot kell elhelyezni.

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szükség figyelmeztető szakaszra, ha más, jobb fogyasztóvédelmet garantáló 
intézkedésekre kerül sor.

Módosítás 20
John Bowis, Struan Stevenson

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európában az utóbbi 18 évben 
regisztrált ipari és szakmai felhasználások 
alkalmával bekövetkezetett halálesetek 
elsősorban a nem kielégítő szellőzésnek, a 
nem megfelelő egyéni védőeszköznek, a 
nem megfelelő merítőkádak használatának 
és a hosszas DCM-kitettségnek 
tulajdoníthatók. Ezért a szakmai és ipari 
felhasználások alkalmával felmerülő 
kockázatok ellenőrzése és csökkentése 
végett korlátozásokat kell bevezetni.

(6) Az Európában az utóbbi 18 évben 
regisztrált ipari és szakmai felhasználások 
alkalmával bekövetkezetett halálesetek 
elsősorban a nem kielégítő szellőzésnek, a 
nem megfelelő egyéni védőeszköznek, a 
nem megfelelő merítőkádak használatának, 
a termékek nem megfelelő, túl kevés 
párolgáscsökkentőt tartalmazó 
összetételének, és a hosszas DCM-
kitettségnek tulajdoníthatók. Ezért a 
szakmai és ipari felhasználások alkalmával 
felmerülő kockázatok ellenőrzése és 
csökkentése végett korlátozásokat kell 
bevezetni.

Or. en
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Indokolás

Egyes régebbi diklór-metánt tartalmazó összetételekben nem volt elegendő kipárolgásgátló 
anyag a párolgás csökkentésére.

Módosítás 21
John Bowis, Struan Stevenson

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szakmai felhasználókra általában 
kiterjednek a munkavállalók védelmére 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései. 
Azonban sok szakmai tevékenységre 
gyakran az ügyfél által meghatározott 
helyszínen kerül sor, ahol sokszor nem 
érvényesül az egészségi kockázatok 
kezelésére, ellenőrzésére és csökkentésére 
vonatkozó összes megfelelő intézkedés. Az 
önfoglalkoztató munkavállalókra 
ráadásul nem terjednek ki a 
munkavállalók védelmére vonatkozó 
jogszabályok, és megfelelő képzésre lenne 
szükségük, mielőtt DCM-alapú szerekkel 
festékeltávolító tevékenységeket 
végeznének.

(7) A szakmai felhasználókra általában 
kiterjednek a munkavállalók védelmére 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései. A 
festékeltávolítási munkák során az 
egészségügyi és biztonsági kockázatok 
ellenőrzésére irányuló megfelelő 
intézkedések elsősorban a megfelelő 
munkafolyamat és megfelelő szellőztetés 
megszervezésétől és alkalmazásától, illetve 
szükség esetén az erre alkalmas egyéni 
védőöltözékkel való ellátástól függenek. 
Az, hogy milyen védőintézkedés a 
legmegfelelőbb, függ az alkalmazott 
(vegyi, mechanikai vagy termális) 
festékeltávolítási módszertől, a kezelendő 
tárgyaktól (alapréteg, felszín, terület, zárt 
vagy szabadtéri előfordulás), az 
alkalmazás körülményeitől (hőmérséklet, 
a kitettség ideje, a szellőztetés/páraelszívás 
módszere, munkaeszközök és -gépek) stb.  
Minden festékeltávolítás módszer más, 
specifikus kockázattal jár, ezért az 
alkalmazott fizikai vagy vegyi 
módszerektől függetlenül megfelelő 
tájékoztatásra és szakképzésre van 
szükség, hogy a munkások tudatában 
legyenek a kockázatnak és a biztonságos 
festékeltávolítási módszerekkel járó 
megfelelő védőintézkedéseknek. 

Or. en
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Indokolás

A szakmunkások és ipari dolgozók védelmére az EU-ban már létező specifikus követelmények 
közé tartozik a kockázatfelmérés, a veszélyes anyagokkal való munkavégzés megkezdése előtti 
megfelelő tájékoztatás és betanítás, a munkavégzés helyétől és okától függetlenül1. 

Az egészségügyi és biztonsági kockázatok ellenőrzésére és csökkentésére irányuló megfelelő 
intézkedések számos tényezőtől függenek. Biztosítani kell a betanítást, hogy a munkások 
tudatában legyenek a kockázatnak és a biztonságos festékeltávolítási módszerekkel járó 
megfelelő védőintézkedéseknek.

Módosítás 22
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szakmai felhasználókra általában 
kiterjednek a munkavállalók védelmére 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései. 
Azonban sok szakmai tevékenységre 
gyakran az ügyfél által meghatározott 
helyszínen kerül sor, ahol sokszor nem 
érvényesül az egészségi kockázatok 
kezelésére, ellenőrzésére és csökkentésére 
vonatkozó összes megfelelő intézkedés. Az 
önfoglalkoztató munkavállalókra ráadásul 
nem terjednek ki a munkavállalók 
védelmére vonatkozó jogszabályok, és 
megfelelő képzésre lenne szükségük, 
mielőtt DCM-alapú szerekkel 
festékeltávolító tevékenységeket 
végeznének. 

(7) A szakmai felhasználókra általában 
kiterjednek a munkavállalók védelmére 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései. 
Azonban sok szakmai tevékenységre 
gyakran az ügyfél által meghatározott 
helyszínen kerül sor, ahol sokszor nem 
érvényesül az egészségi kockázatok 
kezelésére, ellenőrzésére és csökkentésére 
vonatkozó összes megfelelő intézkedés. Az 
önfoglalkoztató munkavállalókra ráadásul 
nem terjednek ki a munkavállalók 
védelmére vonatkozó jogszabályok, és 
megfelelő képzésre lenne szükségük, 
mielőtt DCM-alapú szerekkel 
festékeltávolító tevékenységeket 
végeznének. A szakmai felhasználóktól is 
meg kell követelni bizonyos, a DCM 
folytatólagos használatát megindokló 
információkat.

Or. en

Indokolás

A képzés önmagában nem elegendő annak biztosításához, hogy az önfoglalkoztató 
                                               
1 A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről.
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munkavállalók megfelelően védjék magukat. A 98/24. irányelv előírásaival összhangban meg 
kell indokolniuk, hogy miért szeretnének az általános tiltástól eltérni.

Módosítás 23
John Bowis, Struan Stevenson

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A DCM-alapú festékeltávolítóknak a 
szakmai felhasználók számára történő 
forgalomba helyezését és általuk történő 
felhasználását ezért – egészségük védelme, 
illetve a halálesetek és a nem halálos 
balesetek számának csökkentése érdekében 
– meg kell tiltani. Mindazonáltal ha a 
DCM helyettesítése különösen 
bonyolultnak vagy nem megfelelőnek 
bizonyul, a tagállamoknak lehetőséget kell 
kapniuk, hogy külön erre engedélyezett 
szakmai felhasználók számára továbbra is 
engedélyezhessék a DCM felhasználást. A 
tagállamok felelőssége, hogy kiadják és 
figyelemmel kísérjék ezeket az 
engedélyeket, amelyeknek a különleges 
feltételekre vonatkozó kötelező képzésen 
kell alapulniuk.

(8) A bármilyen alapú festékeltávolítóknak 
a szakmai felhasználók számára történő 
forgalomba helyezését és általuk történő 
felhasználását ezért – egészségük védelme, 
illetve a halálesetek és a nem halálos 
balesetek számának csökkentése érdekében 
– a REACH értelmében értékelni kell. Az 
átmeneti időszakban, a szakmai 
felhasználók kiegészítő védelmének 
biztosítására minden forgalomba hozott 
DCM-tartalmú termékhez egészségügyi és 
biztonsági tájékoztatókból és 
szaktanácsból álló csomagot kell 
mellékelni. 

Or. en

Indokolás

A DCM-alapú festékeltávolítók szakmai használatának betiltásától még nem biztos, hogy 
kevesebb baleset következik be. Ellenkezőleg, az ezt helyettesítő egyéb anyagokkal okozott 
balesetek száma for megnőni. A diklór-metán nagyobb hatékonysága több, az alternatívák 
használatával töltött időt jelent majd, ez pedig a kockázatot sokszorozza meg. Egy 
egészségügyi és a kockázat felmérésével és kezelésével kapcsolatos tájékoztatókból és 
szaktanácsból álló csomagnak a DCM-alapú festékeltávolítókhoz való mellékelése további 
biztonsági lépést jelentene.
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Módosítás 24
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A DCM-alapú festékeltávolítóknak a 
szakmai felhasználók számára történő 
forgalomba helyezését és általuk történő 
felhasználását ezért – egészségük védelme, 
illetve a halálesetek és a nem halálos 
balesetek számának csökkentése érdekében 
– meg kell tiltani. Mindazonáltal ha a 
DCM helyettesítése különösen 
bonyolultnak vagy nem megfelelőnek 
bizonyul, a tagállamoknak lehetőséget kell 
kapniuk, hogy külön erre engedélyezett 
szakmai felhasználók számára továbbra is 
engedélyezhessék a DCM felhasználást. A 
tagállamok felelőssége, hogy kiadják és 
figyelemmel kísérjék ezeket az 
engedélyeket, amelyeknek a különleges 
feltételekre vonatkozó kötelező képzésen 
kell alapulniuk. 

(8) A DCM-alapú festékeltávolítóknak a 
szakmai felhasználók számára történő 
forgalomba helyezését és általuk történő 
felhasználását ezért – egészségük védelme, 
illetve a halálesetek és a nem halálos 
balesetek számának csökkentése érdekében 
– meg kell tiltani. Mindazonáltal ha a 
DCM helyettesítése különösen 
bonyolultnak vagy nem megfelelőnek 
bizonyul, a tagállamoknak lehetőséget kell 
kapniuk, hogy külön erre engedélyezett 
szakmai felhasználók számára továbbra is 
engedélyezhessék a DCM felhasználást. A 
tagállamok felelőssége, hogy kiadják és 
figyelemmel kísérjék ezeket az 
engedélyeket, amelyeknek különleges 
követelményekkel járó kötelező képzésen 
és specifikus indoklásokon kell alapulniuk.

Or. en

Indokolás

A képzés önmagában nem elegendő annak biztosításához, hogy a munkavállalók megfelelően 
védjék magukat. A 98/24. irányelv előírásaival összhangban meg kell indokolniuk, hogy miért 
szeretnének az általános tiltástól eltérni. 

Módosítás 25
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ipari tevékenységek során regisztrált 
halálesetek és nem halálos balesetek száma 
a munkahelyi jogszabályok nem megfelelő 

(9) Az ipari tevékenységek során regisztrált 
halálesetek és nem halálos balesetek száma 
a munkahelyi jogszabályok nem megfelelő 
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betartatását jelzi. A DCM-kitettség 
továbbra is magas, így az ipari 
létesítményekben dolgozókra további 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell 
vonatkoziuk. Olyan megelőző 
intézkedéseket kell elfogadni, mint például 
a munkahely jó szellőzése, a megfelelő 
személyes védőfelszerlés és a merítőkádak 
utólagos módosítása.

betartatását jelzi. A DCM-kitettség 
továbbra is magas, így az ipari 
létesítményekben dolgozókra további 
kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell 
vonatkoziuk. Olyan megelőző 
intézkedéseket kell elfogadni, mint például 
a munkahely jó szellőzése, ami megfelel a 
megengedett legnagyobb munkahelyi 
kitettség korlátozásának, továbbá 
független légellátású légzőkészülékkel 
ellátott légzésvédő eszközök, különálló 
szellőztetett területek a festéktelenített 
árucikkek szárítására, a megfelelő 
személyes védőfelszerlés és a merítőkádak 
utólagos módosítása.

Or. en

Indokolás

Külön pontosítani kell, hogy a munkahelyi szellőztetésnek olyannak kell lennie, hogy a 
megengedett legnagyobb munkahelyi kitettség korlátozásának megfeleljen, vagy pedig 
független légellátású légzésvédő eszközt kell használni.  Az ipari felhasználás során a DCM-
nek való kitettség lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében a festéktelenített 
árucikkek szárítását különálló szellőztetett területeken kell megvalósítani.

Módosítás 26
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A foglalkozási expozíciós 
határértékekkel foglalkozó tudományos 
bizottság (SCOEL) 2007. novemberben 
ajánlásokat tett a nyolc órás idővel 
súlyozott átlag (TWA) és a 15 perces, 
rövid ideig tartó kitettségi szint 
határértékére vonatkozóan. Ezeket a 
szinteket a hatásos légelszívás révén 
elérhető maximális értékekként kellene 
meghatározni ipari használat esetére, a 
nemzeti jogalkotás által megszabott 
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alacsonyabb értékek sérelme nélkül. 

Or. en

Indokolás

A foglalkozási expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság (SCOEL) 
ajánlásait az iparban használt légelszívó rendszerek referenciaértékeiként kellene alkalmazni.
Az itt ajánlott értékeknek kellene az EU-ban megengedett legnagyobb értéknek lenni, úgy, 
hogy a tagállamok úgy dönthetnek, hogy ennél alacsonyabban szabják meg a felső határt 
(ahogyan ez például Magyarország esetében van).

Módosítás 27
John Bowis, Struan Stevenson

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – xx pont – 2 oszlop – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1. ponttól eltérően a tagállamok 
engedélyezhetik diklór-metánt tartalmazó 
festékeltávolító eladását engedélyezett 
szakmai felhasználóknak.

(2) Az 1. ponttól eltérően, a diklór-metánt 
tartalmazó festékeltávolítók 
kiskereskedelmi forgalomba hozhatók a 
lakosság részére, amennyiben az alábbi 
feltételek mindenikének megfelelnek:
a) a tartályok térfogata nem több 1 
liternél,
b) a tartályok nyaka szűk, legfeljebb 20 
mm és a BS EN ISO 8317:2004, illetve BS 
EN 862:2005 előírásoknak megfelelően 
gyermekbiztos zárral/fedéllel vannak 
ellátva, 
c) a festékeltávolító összetevői közt olyan 
mennyiségű párolgáscsökkentő található, 
amennyi által szabványos vizsgálati 
körülmények között a tiszta diklór-metán 
párolgásához viszonyított párolgás 
minimum 97%-kal csökken, 
d) a tartályon világos és jól szembetűnő 
címke figyelmeztet: „A termék gőzét 
belélegezni tilos.  Használata csak jól 
szellőző helyeken megengedett. 
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Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, 
megfelelő légzésvédő eszköz használata 
kötelező.”

Or. en

Indokolás

Noha a DCM-alapú festékeltávolítók a piaci forgalom 90%-át teszik ki, az elmúlt 18 év során 
nem történt megerősített fogyasztói haláleset, míg egy helyettesítő anyag használata során 
egy ilyen esetet jegyeztek fel. Mivel az alternatív vegyi anyagokról kimutatható, hogy kevésbé 
hatékonyak, a DCM-alapú festékeltávolítók fogyasztói használatának betiltása tovább növelné 
a forrasztólámpával, illetve hőlégfúvó pisztollyal történt baleseteknek az RPA-jelentésben 
nem említett, amúgy is magas számát.

Módosítás 28
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – xx pont – 2 oszlop – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1. ponttól eltérően a tagállamok 
engedélyezhetik diklór-metánt tartalmazó 
festékeltávolító eladását engedélyezett 
szakmai felhasználóknak. 

(2) Az 1. ponttól eltérően a tagállamok öt 
évig engedélyezhetik diklór-metánt 
tartalmazó festékeltávolító eladását olyan
engedélyezett szakmai felhasználóknak, 
akik az alábbi adatokat közlik:

a) az eltérésre irányuló kérés oka,

b) a felhasznált diklór-metán éves 
mennyisége,

c) a végzett tevékenységek és az 
alkalmazott eljárások;

d) a diklór-metánnál biztonságosabb 
alternatívák hiánya az adott cél 
vonatkozásában,

e) a valószínűleg érintett munkavállalók 
létszáma,

f) az érintett munkavállalók 
biztonságának és egészségének védelme 
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érdekében tett elővigyázatossági 
intézkedések, különösen a megfelelő 
személyi védőfelszerelés meglétének 
igazolása,

(g) a munkavállalók kitettségének 
elkerülését szolgáló műszaki és szervezési 
intézkedések.

Or. en

Indokolás

A tiltástól való eltérésnek a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi 
irányelv 9. cikke (3) bekezdésében leszögezett követelményeit kell alkalmazni. 

Módosítás 29
John Bowis, Struan Stevenson

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – xx pont – 2 oszlop – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2. pontban említett engedélyt diklór-
metánt tartalmazó festékeltávolító 
biztonságos felhasználásra kiképzett 
szakmai felhasználók kaphatják meg.  A 
képzés a következőkre terjed ki:

(3) Az 1. ponttól eltérően, a diklór-metánt 
tartalmazó festékeltávolítók 
kiskereskedelmi forgalomba hozhatók a 
szakmai felhasználók részére, 
amennyiben az alábbi feltételek 
mindenikének megfelelnek:
a) a festékeltávolító összetevői közt olyan 
mennyiségű párolgáscsökkentő található, 
amennyi által szabványos vizsgálati 
körülmények között a tiszta diklór-metán 
párolgásához viszonyított párolgás 
minimum 97%-kal csökken,
(b) a tartályon világos és jól szembetűnő 
címke figyelmeztet: „A termék gőzét 
belélegezni tilos.  Használata csak jól 
szellőző helyeken megengedett. 
Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, 
megfelelő légzésvédő eszköz használata 
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kötelező.”
c) a szakmai felhasználók minden DCM-
tartalmú festékeltávolító-ellátmánnyal 
kapnak egy egészségügyi és biztonsági 
tájékoztatókból és szaktanácsból álló 
csomagot, amely tartalmazza legalább az 
alábbiakat:

a) egészségi kockázatok tudatosítása, 
értékelése és kezelése,

 egészségi kockázatok tudatosítása, 
értékelése és kezelése,

b) megfelelő szellőzés használata,  megfelelő szellőzés használata, 

c) megfelelő egyéni védőeszközök 
használata.

 megfelelő egyéni védőeszközök 
használata.

Or. en

Indokolás

A DCM-alapú festékeltávolítók szakmai felhasználásának engedélykötelessé tételére irányuló 
javaslat aránytalan, nem gyakorlatias, hátrányos megkülönböztetéssel jár és költséges. Az 
engedélykötelességet általában a legkockázatosabb tevékenységek esetén vetik be. A DCM 
vagy más oldószereken alapuló termékek használatával történő festékeltávolítás nem 
indokolja az engedélyezési rendszer bevezetését. Ha további felügyeletre van szükség, akkor 
ennek ki kell terjednie a párolgásgátlók használata, illetve az alkalmas elővigyázatossági 
módszerekről szóló tájékoztató csomag és a címkézés megkövetelésére. 

Módosítás 30
Gyula Hegyi

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – xx pont – 2 oszlop – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2. pontban említett engedélyt diklór-
metánt tartalmazó festékeltávolító 
biztonságos felhasználásra kiképzett 
szakmai felhasználók kaphatják meg.  A 
képzés a következőkre terjed ki:

(3) A 2. pontban említett engedélyt csak a 
2. pontban említett, teljes és az illetékes 
hatóságok által érvényesnek és pontosnak 
ítélt információkat benyújtó, a diklór-
metánt tartalmazó festékeltávolítók 
biztonságos használatára kiképzett szakmai 
felhasználók kaphatják meg. A képzés a 
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következőkre terjed ki:

Or. en

Indokolás

Csak azoknak a szakmai felhasználóknak szabad engedélyt adni, akik a DCM-felhasználás 
céljáról teljes mértékben tájékoztatást adtak. Ha ez az információ érvényes és pontos, a 
megfelelő kiképzést/betanítást követően meg kell adni az engedélyt.

Módosítás 31
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – xx pont – 2 oszlop – 3 pont – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélyt öt évente meg kell újítani.

Or. en

Indokolás

A szakmai felhasználókat és ügyfeleket fenyegető kockázat tovább csökken, ha rendszeresen 
ismételt alapos képzésben részesülnek, és felfrissített infromációt kapnak a DCM-alapú 
festékeltávolítók használatáról és a nem megfelelő használat következményeiről.

Módosítás 32
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Annex
76/769/EGK irányelv
Annex I – point (xx) – column 2 – point 4

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Diklór-metánt legalább 0,1 
tömegszázalékos koncentrációban 
tartalmazó festékeltávolító akkor 

(4) Diklór-metánt legalább 0,1 
tömegszázalékos koncentrációban 
tartalmazó festékeltávolító akkor 
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használható ipari létesítményekben, ha a 
következő feltételek teljesülnek:

használható ipari létesítményekben, ha a 
következő feltételek teljesülnek:

(a) hatásos légelszívás vagy független 
légellátású légzésvédő eszköz,

(a) hatásos helyi légelszívás a merítőkádak 
körül vagy független légellátású 
légzésvédő eszköz,

(b) zárt merítőkádak a festékeltávolító 
folydéknak, használaton kívül lefedve,

(b) a festékeltávolító folyadéknak szánt 
minden használaton kívüli zárt merítőkád 
le van fedve,

(c) megfelelő védőkesztyű a dolgozóknak. (c) megfelelő védőkesztyű és maszk a 
dolgozóknak.

Or. en

Indokolás

1. A merítőkád körüli tiszta levegő szempontjából hatékony helyi szellőztetés jobban elősegíti 
a dolgozók megelőző védelmét, mint a műhely körüli általánosan hatékony szellőztetés.

2. Minden rendszer, köztük a „nem igazán zárt” kádak lefedése a DCM-gőzök kipárolgásának 
csökkenésével fog járni.

3. A DCM nagyon illékony. Az emberi szervezetbe a DCM elsősorban belégzés útján kerül be 
(ATSDR, 2000, A metilén-klorid toxikológiai jellemzése, Mérgező Anyagokkal és 
Betegségnyilvántartással Foglalkozó Ügynökség, az USA Egészségügyi és 
Humánszolgáltatási Minisztériuma, Georgia állam, Am. Egy. Áll.). A megfelelő kesztyűk és 
maszkok használata megvédi a munkásokat a DCM-mel való érintkezéstől és a belégzés 
veszélyének való kitettségtől.

Módosítás 33
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
76/769/EGK irányelv
I melléklet – xx pont – 2 oszlop – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) hatásos légelszívás vagy független 
légellátású légzésvédő eszköz,

(a) olyan hatásos légelszívás működtetése, 
amely igazoltan megfelel a nemzeti 
szinten megengedett foglalkozási 
expozíciós határérték-korlátozásnak –
amely nem haladhatja meg nyolc órás 
idővel súlyozott átlag esetén a 100 ppm-et 
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(353 mg/m3), illetve 15 perces rövid idejű 
kitettség esetén a 200 ppm-et (706 mg/m3) 
– vagy független légellátású légzésvédő 
eszköz bizonyított használata,

Or. en

Indokolás

Az ipari tevékenységek során regisztrált halálos és nem halálos balesetek száma világosan 
jelzi a munkahelyi jogszabályok nem megfelelő betartatását. A DCM minden ipari jellegű 
használata esetén világosan bizonyítani kell, hogy a foglalkozási expozíciós határértékeket 
tiszteletben tartják. A légelszívás révén el kell érni minimum a foglalkozási expozíciós 
határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság javasolta határértékeket, de ugyanakkor a 
tagállamok megállapíthatnak ennél alacsonyabb értékeket is. Alternatívaként a megfelelő, 
független légellátású légzésvédő eszköz használatát kell igazolni.

Módosítás 34
John Bowis, Struan Stevenson

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Annex
76/769/EGK irányelv
Annex I – point (xx) – column 2 – point 5

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó közösségi 
jogszabályok sérelme nélkül, a 0,1 
tömegszázaléknál több diklór-metánt 
tartalmazó festékeltávolítókon [a határozat 
hatálybalépését követő 24 hónappal]-tól/-
től olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel 
kell tüntetni a következő szöveget:  
„kizárólag ipari és szakmai 
felhasználásra”.”

(5) A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó közösségi 
jogszabályok sérelme nélkül, a 0,1 
tömegszázaléknál több diklór-metánt 
tartalmazó  és 1 liternél nagyobb 
űrtartalmú tartályokban tárolt 
festékeltávolítókon [a határozat 
hatálybalépését követő 24 hónappal]-tól/-
től olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel 
kell tüntetni a következő szöveget:  
„kizárólag ipari és szakmai felhasználásra”.

Or. en

Indokolás

Ennek az intézkedésnek biztosítani kell, hogy az 1 liternél nagyobb űrtartalmú tartályokat nem 



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

HU

forgalmazzák magánfelhasználók számára.

Módosítás 35
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
Annex
76/769/EGK irányelv
Annex I – point (xx) – column 2 – point 5

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó közösségi 
jogszabályok sérelme nélkül, a 0,1 
tömegszázaléknál több diklór-metánt 
tartalmazó festékeltávolítókon [a határozat 
hatálybalépését követő 24 hónappal]-tól/-
től olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel 
kell tüntetni a következő szöveget:  
„kizárólag ipari és szakmai felhasználásra.”

(5) A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó közösségi 
jogszabályok sérelme nélkül, a 0,1 
tömegszázaléknál több diklór-metánt 
tartalmazó festékeltávolítókon [a határozat 
hatálybalépését követő 24 hónappal]-tól/-
től olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel 
kell tüntetni a következő szöveget: 
„Veszélyes! kizárólag ipari és szakmai 
felhasználásra.”

Or. en

Indokolás

A fogyasztó figyelmeztetve érzi magát és határozottabb meggyőződése lesz, hogy a 
festékeltávolító tartalma káros.
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