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Pakeitimas 14
John Bowis, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Esama DCM pakaitalų; tačiau visi 
dažų sluoksniui tirpinti skirti cheminiai 
produktai gali turėti įtakos žmogaus 
sveikatai. DCM yra pakankamai ištirtas ir 
jo poveikis sveikatai gerai žinomas, tačiau 
jo pakaitalai nebuvo nuodugniai ištirti. 
Daugeliu atveju dar reikia iki galo 
įvertinti žmogaus sveikatai ir aplinkai 
keliamą pavojų.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma pakaitalų yra pavojingi: NMP yra 2 kategorijos toksiška reprodukcijai 
(Repr.Cat.2) cheminė medžiaga1.2

Rasta, kad cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra dibasic esterio (DBE), yra toksiškos ir turi 
nevienodų pasekmių žmogaus sveikatai ir aplinkai3.

TRGS 612 pataria nenaudoti NMP arba dimetilsulfoksido (DMSO), nes jos labai lengvai 
prasiskverbia į kūną4. 

1,3-dioksolanas yra labai degus, turi toksišką poveikį reprodukcijai, dirgina odą ir nėra 
lengvai biologiškai skaidus.  Benzilo alkoholis kenksmingas įkvėpus, turi jautrinančių savybių 
ir labiau pavojingas vandens aplinkai.

                                               
1 ECBI/55/05 Klasifikavimo ir ženklinimo (C&L) technikos komiteto susitikimas pavojingų cheminių medžiagų 
klasifikavimo ir ženklinimo klausimais, Arona, 2005 m. kovo 15–18 d.
2 Dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje yra dichlormetano, galimo pardavimo ir naudojimo apribojimo poveikio 
vertinimas. 2007 m. balandžio mėn. baigtas Risk and Policy Analyst Ltd (RPA) tyrimas.
3 Sonawane, M et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, US Environmental Protection Agency, March 2008.
4 612: Techninės pavojingų medžiagų naudojimo taisyklės. Pakaitinės medžiagos, pakaitiniai procesai ir dažų 
nuėmiklių, kurių sudėtyje yra metileno chlorido, naudojimo apribojimai, 2006 m. vasario mėn. 
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Pakeitimas 15
John Bowis, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Norint užtikrinti, kad esamas 
apsaugos lygis nebūtų sumažintas, ir 
užkirsti kelią dar nežinomam ar 
nenustatytam padidėjusiam pavojui 
žmogaus sveikatai ir saugumui visos 
alternatyviosios dažų nuėmiklių 
sudedamosios dalys turėtų būti ištirtos 
taip pat kruopščiai, kaip ir DCM. 
Sprendimai dėl dažų nuėmiklių 
pardavimo turėtų būti atidėti iki to laiko, 
kol pagal REACH6  bus nuodugniai 
įvertinti ir dažų nuėmikliai, kurių sudėtyje 
yra DCM, ir alternatyviosios medžiagos.

Or. en

Pagrindimas

Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad tik iki galo atlikus visų alternatyviųjų medžiagų pavojingumo 
vertinimą, kaip numatyta REACH direktyvoje, galima užtikrinti, kad bus pasirinkti saugiausi 
dažų nuėmimo metodai ir kad visos būtinos kontrolės priemonės, kurių imtis privalės 
vartotojai, bus proporcingos sveikatos ir saugumo pavojams.

Pakeitimas 16
John Bowis, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Vartotojai namuose naudoja dažų 
nuėmiklius, kurių sudėtyje yra DCM, 
dažams, lakui ir politūrai pašalinti pastatų 
viduje bei išorėje. Mokymu ir stebėsena 
neįmanoma užtikrinti saugią vartotojų 
elgseną su DCM. Todėl vienintelė ir 
proporcinga priemonė vartotojams 

(3) Vartotojai namuose naudoja dažų 
nuėmiklius, kurių sudėtyje yra DCM, 
dažams, lakui ir politūrai pašalinti pastatų 
viduje bei išorėje. Mokymu ir stebėsena 
neįmanoma užtikrinti saugios vartotojų 
elgsenos su DCM. Todėl veiksmingas ir 
proporcingas būdas vartotojams keliamam 
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keliamam pavojui pašalinti − dažų 
nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DCM, 
pardavimo ir naudojimo draudimas.

pavojui sumažinti − taikyti keletą nuostatų 
dėl dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje yra 
DCM, sudėties, talpyklos formos ir ant 
kiekvieno produkto aiškiai ir išsamiai 
nurodyti su sveikata bei saugumu 
susijusią informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Uždraudus DCM, vartotojams keliamas pavojus nebus panaikintas. Alternatyviosios 
medžiagos kelia pavojų, kurį reikėtų nustatyti. Pavojaus galima išvengti imantis papildomų 
priemonių, kuriomis siekiama padidinti DCK naudojimo saugumą: garų stabdiklių 
minimalaus lygio nustatymas, talpyklos tūrio apribojimas, indas siauru kaklu, vaikų 
neįveikiami dangčiai, aiškiai matomos saugos etiketės. Per pastaruosius 18 metų dėl DCM, 
priešingai nei dėl alternatyvių medžiagų,1 nebuvo nustatyta jokių vartotojų mirties atvejų.  
Draudžiant naudoti DCM bus dažniau naudojamos pavojingos alternatyviosios medžiagos.

Pakeitimas 17
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Vartotojai namuose naudoja dažų 
nuėmiklius, kurių sudėtyje yra DCM, 
dažams, lakui ir politūrai pašalinti pastatų 
viduje bei išorėje. Mokymu ir stebėsena 
neįmanoma užtikrinti saugią vartotojų 
elgseną su DCM. Todėl vienintelė ir 
proporcinga priemonė vartotojams 
keliamam pavojui pašalinti − dažų 
nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DCM, 
pardavimo ir naudojimo draudimas.

(3) Vartotojai namuose naudoja dažų 
nuėmiklius, kurių sudėtyje yra DCM, 
dažams, lakui ir politūrai pašalinti pastatų 
viduje bei išorėje. Mokymu ir stebėsena 
neįmanoma užtikrinti saugios vartotojų 
elgsenos su DCM. Todėl vienintelė ir 
proporcinga priemonė vartotojams 
keliamam pavojui pašalinti − dažų 
nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DCM, 
pardavimo, tiekimo ir naudojimo 
draudimas.

Or. en

                                               
1 SVP Deutschland 2008.
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Pagrindimas

Siekiant geriau apsaugoti vartotojus, reikėtų taip pat vengti galimybės profesionaliems ir 
pramoniniams vartotojams platinti dažų nuėmiklius, kurių sudėtyje yra DCM.

Pakeitimas 18
John Bowis, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant užtikrinti sklandžiai ir 
palaipsniui įgyvendinti šį draudimą visoje 
dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DCM, 
tiekimo grandinėje, reikėtų nustatyti 
skirtingas tiekimo į rinką pirmojo 
uždraudimo ir paskutinio tiekimo 
visuomenei ir specialistams datas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Palaipsnis draudimo įgyvendinimas nebūtinas, jei, laukiant visų dažų nuėmimo metodų 
įvertinimo, bus imamasi kitų priemonių. 

Pakeitimas 19
John Bowis, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi kai kurie vartotojai, 
nepaisydami draudimo, galės įsigyti dažų 
nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DCM, iš 
specialistų ir pramonės reikmėms skirtos 
platinimo grandinės, ant produkto turėtų 
būti nurodytas įspėjimas.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Įspėjimas nebūtinas, jei siekiant geriau apsaugoti vartotojus bus imtasi kitų priemonių.

Pakeitimas 20
John Bowis, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Per pastaruosius 18 metų Europoje 
užregistruotos mirtys naudojant šį produktą 
pramonės ir specialistų reikmėms 
pirmiausia siejamos su nepakankamu 
vėdinimu, netinkamomis asmens saugos 
priemonėmis, netinkamų talpyklų 
naudojimu ir patirtu ilgalaikiu DCM 
poveikiu. Todėl reikėtų nustatyti 
apribojimus, skirtus kontroliuoti ir mažinti 
pavojų žmonių sveikatai, kylantį naudojant 
produktą specialistų ir pramonės reikmėms.

(6) Per pastaruosius 18 metų Europoje 
užregistruotos mirtys naudojant šį produktą 
pramonės ir specialistų reikmėms 
pirmiausia siejamos su nepakankamu 
vėdinimu, netinkamomis asmens saugos 
priemonėmis, netinkamų talpyklų 
naudojimu, netinkama produkto sudėtimi, 
kai į ją įeina nepakankamas kiekis garų 
stabdiklių, ir patirtu ilgalaikiu DCM 
poveikiu. Todėl reikėtų nustatyti 
apribojimus, skirtus kontroliuoti ir mažinti 
pavojų žmonių sveikatai, kylantį naudojant 
produktą specialistų ir pramonės reikmėms.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriuose senuose DCM preparatuose nėra pakankamo kiekio garų stabdiklių, kurie 
sumažina garavimą.

Pakeitimas 21
John Bowis, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Specialistams yra paprastai taikomos 
darbuotojų saugą reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatos. Tačiau nemažai specialistų 
vyksta dirbti į klientų patalpas, kuriose 

(7) Specialistams yra paprastai taikomos 
darbuotojų saugą reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatos. Priemonės, tinkamos 
kontroliuoti bet kurios dažų nuėmimo 
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dažniausiai nėra užtikrinamos visos 
priemonės, būtinos siekiant valdyti, 
kontroliuoti ir mažinti pavojų žmonių 
sveikatai. Be to, savarankiškai 
dirbantiems asmenims darbuotojų saugos 
teisės aktų nuostatos negalioja, todėl juos 
reikėtų tinkamai apmokyti ir parengti 
dirbti su dažų nuėmikliais, kurių sudėtyje 
yra DCM.

operacijos metu sveikatai ir saugumui 
keliamą pavojų, priklauso nuo projekto ir 
nuo tinkamo darbo proceso taikymo, 
tinkamo vėdinimo ir prireikus nuo 
aprūpinimo tinkamomis asmens saugos 
priemonėmis. Taikomas dažų nuėmimo 
metodas (cheminis, mechaninis, terminis), 
apdorojamas objektas (gruntas, paviršius, 
plotas, vidus, išorė), taikymo sąlygos 
(temperatūra, poveikio laikas), vėdinimo 
arba ištraukiamojo vėdinimo priemonės, 
įrankiai arba įrengimai ir kita, turi įtakos 
pasirenkant tinkamas saugos priemones. 
Visi dažų nuėmimo metodai kelia 
skirtingą, tam tikrą pavojų, taigi 
nesvarbu, kokie fiziniai ar cheminiai 
metodai naudojami, reikia teikti tinkamą 
informaciją ir organizuoti mokymus 
siekiant, kad darbuotojai būtų 
informuojami apie gresiantį pavojų ir 
susipažinę su tinkamomis saugos nuimant 
dažus priemonėmis. 

Or. en

Pagrindimas

Dabar ES galiojantys atitinkami specialistų ir pramonės darbuotojų apsaugos reikalavimai 
apima reikalavimus įvertinti riziką ir teikti tinkamą informaciją bei apmokyti prieš pradedant 
dirbti su kenksmingomis medžiagomis, neatsižvelgiant į vietą ir priežastis1. 

Siekiant kontroliuoti ir mažinti sveikatai ir saugumui keliamą pavojų, priemonių tinkamumas 
priklauso nuo įvairių parametrų. Turėtų būti rengiami mokymai siekiant, kad darbuotojai 
būtų informuojami apie gresiantį pavojų ir susipažinę su tinkamomis saugos nuimant dažus 
priemonėmis.

                                               
1 1989 m. birželio 12 d. TARYBOS DIREKTYVA 89/391/EEB dėl darbuotojų apsaugos.
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Pakeitimas 22
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Specialistams yra paprastai taikomos 
darbuotojų saugą reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatos. Tačiau nemažai specialistų 
vyksta dirbti į klientų patalpas, kuriose 
dažniausiai nėra užtikrinamos visos 
priemonės, būtinos siekiant valdyti, 
kontroliuoti ir mažinti pavojų žmonių 
sveikatai. Be to, savarankiškai dirbantiems 
asmenims darbuotojų saugos teisės aktų 
nuostatos negalioja, todėl juos reikėtų 
tinkamai apmokyti ir parengti dirbti su 
dažų nuėmikliais, kurių sudėtyje yra DCM. 

(7) Specialistams yra paprastai taikomos 
darbuotojų saugą reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatos. Tačiau nemažai specialistų 
vyksta dirbti į klientų patalpas, kuriose 
dažniausiai nėra užtikrinamos visos 
priemonės, būtinos siekiant valdyti, 
kontroliuoti ir mažinti pavojų žmonių 
sveikatai. Be to, savarankiškai dirbantiems 
asmenims darbuotojų saugos teisės aktų 
nuostatos negalioja, todėl juos reikėtų 
tinkamai apmokyti ir parengti dirbti su 
dažų nuėmikliais, kurių sudėtyje yra DCM. 
Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad 
specialistai teiktų tam tikrą informaciją, 
jei norima pateisinti tolesnį DCM  
naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Tik mokymo nepakanka norint užtikrinti, kad savarankiškai dirbantys asmenys tinkamai 
saugotųsi patys. Analogiškai Direktyvos 98/24 nuostatoms, jie turėtų tik nurodyti priežastį, 
dėl kurios jiems turėtų būti suteikta bendro draudimo išlyga.

Pakeitimas 23
John Bowis, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Todėl dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje 
yra DCM, tiekimas į rinką ir naudojimas 
specialistų reikmėms turėtų būti 
uždraustas, siekiant apsaugoti jų sveikatą 
ir mažinti mirčių bei nelaimingų atsitikimų 

(8) Todėl visų rūšių dažų nuėmiklių 
tiekimas į rinką ir naudojimas specialistų 
reikmėms turėtų būti įvertintas pagal 
REACH, siekiant apsaugoti jų sveikatą ir 
mažinti mirčių bei nelaimingų atsitikimų 
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skaičių. Vis dėlto, tais atvejais, kai rasti 
DCM pakaitalą yra labai sunku ar 
neįmanoma, reikėtų, kad valstybės narės 
turėtų galimybę leisti specialias licencijas 
gavusiems specialistams toliau naudoti 
DCM. Valstybės narės būtų atsakingos už 
tokių licencijų išdavimą bei stebėseną ir 
jas išduoti tik užbaigusiesiems privalomus 
mokymus, kurių metu įvykdyti specialūs 
reikalavimai.

skaičių. Taigi, siekiant užtikrinti 
papildomą specialistų apsaugą, kartu su 
kiekvienu į rinką tiekiamu produktu, 
kurio sudėtyje yra DCM, turėtų būti 
pateikiamas informacijos ir patarimų 
sveikatos ir saugumo klausimais rinkinys.

Or. en

Pagrindimas

Uždraudžiant specialistams naudoti dažų nuėmiklius, kurių sudėtyje yra DCM, negalima 
užtikrinti, kad sumažės nelaimingų atsitikimų skaičius. Priešingai, tai tik padidins nelaimingų 
atsitikimų dėl alternatyviųjų cheminių medžiagų naudojimo skaičių. Dėl didesnio DCM 
veiksmingumo darbo su alternatyviosiomis medžiagomis valandos bus ilgesnės ir tai didins 
keliamą pavojų. Privalomo reikalavimo kartu su dažų nuėmikliais, kurių sudėtyje yra DCM, 
pateikti informacijos rinkinį, kuriame būtų pateikiama informacijos ir patarimų pavojaus 
sveikatai ir saugumui vertinimo ir valdymo klausimais, nustatymas būtų papildoma apsaugos 
priemonė.

Pakeitimas 24
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Todėl dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje 
yra DCM, tiekimas į rinką ir naudojimas 
specialistų reikmėms turėtų būti 
uždraustas, siekiant apsaugoti jų sveikatą ir 
mažinti mirčių bei nelaimingų atsitikimų 
skaičių. Vis dėlto, tais atvejais, kai rasti 
DCM pakaitalą yra labai sunku ar 
neįmanoma, reikėtų, kad valstybės narės 
turėtų galimybę leisti specialias licencijas 
gavusiems specialistams toliau naudoti 
DCM. Valstybės narės būtų atsakingos už 
tokių licencijų išdavimą bei stebėseną ir jas 
išduoti tik užbaigusiesiems privalomus 

(8) Todėl dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje 
yra DCM, tiekimas į rinką ir naudojimas 
specialistų reikmėms turėtų būti 
uždraustas, siekiant apsaugoti jų sveikatą ir 
mažinti mirčių bei nelaimingų atsitikimų 
skaičių. Vis dėlto, tais atvejais, kai rasti 
DCM pakaitalą yra labai sunku ar 
neįmanoma, reikėtų, kad valstybės narės 
turėtų galimybę leisti specialias licencijas 
gavusiems specialistams toliau naudoti 
DCM. Valstybės narės būtų atsakingos už 
tokių licencijų išdavimą bei stebėseną ir jas 
išduoti tik pateikusiesiems konkretų 
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mokymus, kurių metu įvykdyti specialūs 
reikalavimai. 

pagrindimą ir užbaigusiesiems privalomus 
mokymus, kurių metu įvykdyti specialūs 
reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Tik mokymo nepakanka norint užtikrinti, kad darbuotojai tinkamai saugotųsi patys. 
Analogiškai Direktyvos 98/24 nuostatoms, jie turėtų tik nurodyti priežastį, dėl kurios jiems 
turėtų būti suteikta bendro draudimo išlyga. 

Pakeitimas 25
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pramonės įmonėse užregistruotų mirčių 
ir nelaimingų atsitikimų skaičius rodo, kad 
netinkamai įgyvendinami darbo aplinką 
reglamentuojantys teisės aktai. DCM 
poveikis vis dar yra didelis, todėl pramonės 
objektuose dirbantiems asmenims reikėtų 
taikyti dar veiksmingesnes rizikos 
mažinimo priemones. Reikėtų nustatyti 
prevencines priemones, pvz., gerą darbo 
vietos vėdinimą, tinkamas asmens saugos 
priemones ir papildomą talpyklų 
pritaikymą.

(9) Pramonės įmonėse užregistruotų mirčių 
ir nelaimingų atsitikimų skaičius rodo, kad 
netinkamai įgyvendinami darbo aplinką 
reglamentuojantys teisės aktai. DCM 
poveikis vis dar yra didelis, todėl pramonės 
objektuose dirbantiems asmenims reikėtų 
taikyti dar veiksmingesnes rizikos 
mažinimo priemones. Reikėtų nustatyti 
prevencines priemones, pvz., gerą darbo 
vietos vėdinimą, atitinkantį profesinio 
poveikio normas, arba kvėpavimo takų 
apsaugos priemones su individualiomis 
oro tiekimo sistemomis, atskiras 
vėdinamas patalpas gaminiams, nuo 
kurių buvo nuimti dažai, džiovinti, 
tinkamas asmens saugos priemones ir 
papildomą talpyklų pritaikymą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia konkrečiai nurodyti, kad darbo vietos vėdinimas turėtų atitikti profesinio poveikio 
normas, arba, jei to nėra, turėtų būti naudojamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės su 
individualiomis oro tiekimo sistemomis.  Siekiant kiek galima labiau sumažinti DCM 
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pramoninį naudojimą, gaminiai, nuo kurių buvo nuimti dažai, turėtų būti džiovinami atskiroje 
vėdinamoje patalpoje.

Pakeitimas 26
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 2007 m. lapkričio mėn. Cheminių 
medžiagų profesinio poveikio normų 
mokslinis komitetas rekomendavo 
dinaminio svertinio vidurkio per 
aštuonias valandas normas ir 
trumpalaikio poveikio per 15 minučių 
normas. 
 Būtų tikslinga nustatyti šias normas kaip 
maksimalias, kurios turėtų būti pasiektos 
pramonės reikmėms naudojant 
veiksmingą ištraukiamojo vėdinimo 
sistemą, nepažeidžiant jokių pagal 
nacionalinius teisės aktus nustatytų 
žemesnio lygio normų. 

Or. en

Pagrindimas

Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinio komiteto rekomendacijos turėtų būti 
įgyvendintos kaip gairės pramonės įmonėse naudojant ištraukiamojo vėdinimo sistemas. 
Šiomis rekomendacijomis turėtų būti remiamasi nustatant maksimalų ES normų lygį, tačiau 
valstybės narės gali nustatyti žemesnį normų lygį (kaip, pavyzdžiui, nustatyta Vengrijoje).

Pakeitimas 27
John Bowis, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo xx punkto 2 stulpelio 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Nukrypdamos nuo 1 pastraipos, 
valstybės narės gali leisti tiekti dažų 
nuėmiklius, kurių sudėtyje yra 
dichlormetano, licencijas gavusiems 
specialistams.

(2) Nukrypstant nuo 1 pastraipos, dažų 
nuėmikliai, kurių sudėtyje yra 
dichlormetano, gali būti tiekiami į rinką 
visuomenei parduoti, jei laikomasi visų 
šių sąlygų:
(a) taros tūris turi būti ne didesnis kaip 1 
litras, 
(b) tara siauru, daugiausia 20 mm 
skersmens, kaklu ir uždengtas vaikų 
neatidaromu dangčiu pagal BS EN ISO 
8317:2004 ir BS EN 862:2005 normas, 
(c) į dažų nuėmiklio sudėtį įeina toks garų 
stabdiklio kiekis, kad garavimas, palyginti 
su grynojo dichlormetano garavimu, 
sumažintas mažiausiai 97 proc. 
standartinėmis bandymo sąlygomis, 
(d) tara aiškiai ir gerai matomai 
paženklinta užrašu „Neįkvėpti garų. 
Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Jei 
vėdinimas nepakankamas, naudoti 
tinkamas kvėpavimo takų apsaugos 
priemones.“

Or. en

Pagrindimas

Per pastaruosius 18 metų dėl DCM, priešingai nei dėl alternatyviųjų medžiagų, nebuvo jokių 
patvirtintų vartotojų mirties atvejų, nepaisant to, kad dažų nuėmikliai, kurių sudėtyje yra 
DCM, sudaro 90 proc. rinkos dalies. Kadangi alternatyviosios cheminės medžiagos 
akivaizdžiai mažiau veiksmingos, draudimas vartotojams naudoti dažų nuėmiklius, kurių 
sudėtyje yra DCM, dar labiau padidintų ir taip didelį nelaimingų atsitikimų su litavimo 
lempomis ir džiovinimui naudojamais karšto oro pūtimo įrenginiais, kurie neminimi RPA 
ataskaitoje, skaičių.

Pakeitimas 28
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo xx punkto 2 stulpelio 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Nukrypdamos nuo 1 pastraipos, 
valstybės narės gali leisti tiekti dažų 
nuėmiklius, kurių sudėtyje yra 
dichlormetano, licencijas gavusiems 
specialistams. 

(2) Nukrypdamos nuo 1 pastraipos, 
valstybės narės gali leisti penkerius metus 
tiekti dažų nuėmiklius, kurių sudėtyje yra 
dichlormetano, licencijas gavusiems 
specialistams, kurie pateikia tokią 
informaciją:

(a) priežastis, kodėl prašoma išimties,

(b) dichlormetano kiekis, kurį planuojama 
sunaudoti kasmet,

(c) veiklos rūšys ir taikomi procesai,

(d) nėra saugesnių dichlormetano 
pakaitalų, tinkamų jų tikslams pasiekti, 

(e) numatomas su darbais susijusių 
darbuotojų skaičius,

(f) atsargumo priemonės, kurios 
numatytos siekiant užtikrinti atitinkamų 
darbuotojų saugumą ir sveikatą, visų 
pirma įrodoma, kad sudarytos galimybės 
naudoti tinkamas asmens saugos 
priemones,

(g) techninės ir organizacinės priemonės, 
kurių imtasi siekiant išvengti poveikio 
darbuotojams.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju taip pat turėtų būti taikomi Tarybos direktyvos 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir 
sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe, 9 straipsnio 3 
dalyje nustatyti draudimo išimčių reikalavimai.
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Pakeitimas 29
John Bowis, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo xx punkto 2 stulpelio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2 pastraipoje nurodytos licencijos 
išduodamos specialistams, baigusiems 
saugaus dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje 
yra dichlormetano, naudojimo mokymus. 
Mokymai apima:

(3) Nukrypstant nuo 1 pastraipos 
nuostatų, dažų nuėmikliai, kurių sudėtyje 
yra dichlormetano, gali būti tiekiami į 
rinką specialistams parduoti, jei laikomasi 
visų šių sąlygų:
(a) į dažų nuėmiklio sudėtį įeina toks garų 
stabdiklio kiekis, kad garavimas, palyginti 
su grynojo dichlormetano garavimu, 
sumažinamas mažiausiai 97 proc. 
standartinėmis bandymo sąlygomis,
(b) tara aiškiai ir gerai matomai 
paženklinta užrašu „Neįkvėpti garų. 
Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Jei 
vėdinimas nepakankamas, naudoti 
tinkamas kvėpavimo takų apsaugos 
priemones.“,
(c) kiekvieną kartą pirkdami dažų 
nuėmiklius, kurių sudėtyje yra DCM, 
specialistai gauna informacijos ir 
patarimų sveikatos ir saugumo klausimais 
rinkinį, į kurį įtraukiami mažiausiai šie 
aspektai: 

(a) informavimą apie pavojų sveikatai, 
pavojaus vertinimą ir valdymą,

 informacija apie pavojų sveikatai, 
pavojaus vertinimą ir valdymą,

(b) tinkamo vėdinimo užtikrinimą,  tinkamo vėdinimo užtikrinimas, 

(c) atitinkamų asmens apsaugos priemonių 
naudojimą.

 atitinkamų asmens apsaugos 
priemonių naudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlymas taikyti reikalavimą licencijuoti specialistus, naudojančius dažų nuėmiklius, kurių 
sudėtyje yra DCM, yra neproporcingas, nepraktiškas, diskriminacinis ir brangus. 
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Licencijavimas paprastai taikomas tik atliekant pavojingiausią veiklą. Dažų nuėmimui 
naudojant produktus, kurių sudėtyje yra DCM ar kitų tirpiklių, taikyti licencijavimo sistemą 
nėra pagrindo. Jei reikia papildomo reglamentavimo, jis turėtų apimti reikalavimus dėl garų 
stabdymo, ženklinimo ir informacijos rinkinio, kuriame būtų apibūdinamos tinkamos 
atsargumo priemonės. 

Pakeitimas 30
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo xx punkto 2 stulpelio 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2 pastraipoje nurodytos licencijos 
išduodamos specialistams, baigusiems 
saugaus dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje yra 
dichlormetano, naudojimo mokymus. 
Mokymai apima:

(3) 2 pastraipoje nurodytos licencijos gali 
būti išduodamos tik specialistams, 
pateikusiems išsamią 2 pastraipoje 
nurodytą informaciją, kuri kompetentingų 
institucijų buvo patvirtinta kaip pagrįsta ir 
tinkama, ir baigusiems saugaus dažų 
nuėmiklių, kurių sudėtyje yra 
dichlormetano, naudojimo mokymus. 
Mokymai apima:

Or. en

Pagrindimas

Licencija turėtų būti išduodama tik tiems specialistams, kurie yra pateikę išsamią informaciją 
apie tai, kaip jie ketina naudoti DCM. Jei ši informacija patvirtinama kaip pagrįsta ir 
tinkama, licencija turėtų būti išduodama baigus atitinkamus mokymus.

Pakeitimas 31
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo xx punkto 2 stulpelio 3 punkto 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažymėjimas pratęsiamas kas penkeri 
metai.

Or. en

Pagrindimas

Pavojus specialistams ir vartotojams bus dar labiau sumažintas, jei bus nuolat organizuojami 
išsamūs mokymai ir teikiama naujausia informacija apie elgesį su dažų nuėmikliais, kurių 
sudėtyje yra DCM, bei apie netinkamo elgesio su jais pasekmes.

Pakeitimas 32
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo xx punkto 2 stulpelio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dažų nuėmikliai, kurių sudėtyje yra 
dichlormetano, kurio koncentracija yra lygi 
arba didesnė nei 0,1 % masės, gali būti 
naudojami pramonės objektuose, jeigu 
įvykdytos šios sąlygos:

(4) Dažų nuėmikliai, kurių sudėtyje yra 
dichlormetano, kurio koncentracija yra lygi 
arba didesnė nei 0,1 % masės, gali būti 
naudojami pramonės objektuose, jeigu 
įvykdytos šios sąlygos:

(a) įrengta veiksminga ištraukiamojo 
vėdinimo sistema arba kvėpavimo takų 
apsaugos priemonės su individualiomis oro 
tiekimo sistemomis,

(a) vietose, kur yra mirkymo vonios, 
įrengta veiksminga vietinė ištraukiamojo 
vėdinimo sistema arba naudojamos
kvėpavimo takų apsaugos priemonės su 
individualiomis oro tiekimo sistemomis,

(b) įrengtos dažų nuėmiklių talpyklos, 
kurios yra uždengiamos, kai 
nenaudojamos,

(b) visos dažų nuėmiklių talpyklos 
uždengiamos, kai nenaudojamos,

(c) naudojamos tinkamos apsauginės 
pirštinės.

(c) specialistai naudoja tinkamas 
apsaugines pirštines ir kaukes.

Or. en
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Pagrindimas

1. Siekiant aiškumo, veiksminga vietinė ištraukiamojo vėdinimo sistema vietose, kur yra 
talpykla, padės geriau apsaugoti darbuotojus negu veiksminga bendra vėdinimo sistema 
darbo vietoje.

2. Uždengus visas talpyklas, įskaitant tas, kurios nėra nuolat uždengtos, sumažės DCM garų 
išsiskyrimas.

3. DCM yra labai lakus. Manoma, kad daugiausia DCM patenka į žmogaus organizmą 
įkvepiant (ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, GA, 
USA.). Tinkamų pirštinių ir kaukių naudojimas turėtų apsaugoti specialistus nuo per odą ir 
kvėpavimo takus daromo DCM poveikio.

Pakeitimas 33
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo xx punkto 2 stulpelio 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įrengta veiksminga ištraukiamojo 
vėdinimo sistema arba kvėpavimo takų 
apsaugos priemonės su individualiomis oro 
tiekimo sistemomis,

(a) veikia veiksminga ištraukiamojo 
vėdinimo sistema, kuri užtikrina visišką 
atitiktį nacionalinėms profesinio poveikio 
normoms, kurios neturi viršyti 100 ppm 
(35 mg/m3) dinaminio svertinio vidurkio 
per aštuonias valandas arba 200 ppm 
(706 mg/m3) trumpalaikio poveikio per 15 
minučių ribos arba įrodoma, kad 
naudojamos kvėpavimo takų apsaugos 
priemonės su individualiomis oro tiekimo 
sistemomis,

Or. en

Pagrindimas

Pramonės įmonėse užregistruotų mirties atvejų ir nelaimingų atsitikimų skaičius aiškiai rodo, 
kad netinkamai įgyvendinami darbo aplinką reglamentuojantys teisės aktai. Turėtų būti 
aiškiai nustatyta, kad visais atvejais pramonėje naudojant DCM turi būti laikomasi profesinio 
poveikio normų. Naudojant ištraukiamojo vėdinimo sistemą būtų galima pasiekti bent jau 
Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinio komiteto rekomenduotas normas, 
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tačiau valstybės narės gali nustatyti ir žemesnes normas. Kitu atveju, turi būti įrodoma, kad 
naudojamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės su individualiomis oro tiekimo sistemomis. 

Pakeitimas 34
John Bowis, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo xx punkto 2 stulpelio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, 
dažų nuėmikliai, kuriuose dichlormetano 
koncentracija yra didesnė negu 0,1 % 
masės, nuo [24 mėnesiai nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo] įskaitomai ir nenutrinamai 
ženklinami tokiu užrašu: „Skirta tik 
pramonės ir specialistų reikmėms“.

(5) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, 
dažų nuėmikliai, kuriuose dichlormetano 
koncentracija yra didesnė negu 0,1 % 
masės ir kurie įpakuoti į didesnius kaip 1 
litro indus, nuo [24 mėnesiai nuo šio 
sprendimo įsigaliojimo] įskaitomai ir 
nenutrinamai ženklinami tokiu užrašu: 
„Skirta tik pramonės ir specialistų 
reikmėms“.

Or. en

Pagrindimas

Ši priemonė turėtų užtikrinti, kad didesni kaip 1 litro indai nebus parduodami vartotojams.

Pakeitimas 35
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 76/769/EEB
I priedo xx punkto 2 stulpelio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, 

(5) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, 
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dažų nuėmikliai, kuriuose dichlormetano 
koncentracija yra didesnė negu 0,1 % 
masės, nuo [24 mėnesiai nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo] įskaitomai ir nenutrinamai 
ženklinami tokiu užrašu: „Skirta tik 
pramonės ir specialistų reikmėms“.

dažų nuėmikliai, kuriuose dichlormetano 
koncentracija yra didesnė negu 0,1 % 
masės, nuo [24 mėnesiai nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo] įskaitomai ir nenutrinamai 
ženklinami tokiu užrašu: „Pavojinga! 
Skirta tik pramonės ir specialistų 
reikmėms“.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojui bus duodamas pavojaus ženklas ir jis bus labiau įtikinamas, kad turinys jam 
kenksmingas.
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