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Grozījums Nr. 14
John Bowis, Struan Stevenson

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai gan ir pieejami DHM alternatīvi 
līdzekļi, tomēr cilvēka veselību ietekmē 
jebkurš ķīmiskais produkts, kas paredzēts 
krāsas slāņa šķīdināšanai. DHM ir rūpīgi 
izpētīts, un tā ietekme uz cilvēka veselību 
ir labi zināma, taču alternatīvie līdzekļi 
nav tik labi izpētīti. Daudzos gadījumos 
joprojām ir jāveic novērtējums par cilvēka 
veselības un vides iespējamo 
apdraudējumu.

Or. en

Pamatojums

Gandrīz visi alternatīvie līdzekļi ir kaitīgi, piemēram, NMP ir reproduktīvai sistēmai kaitīga 
2. kategorijas viela1,2.

Ir konstatētas atsevišķas divvērtīgo esteru (DBE) īpašības, kas ir kaitīgas cilvēka veselībai un 
videi3.

Bīstamo vielu tehniskais standarts Nr. 612 brīdina par NMP vai dimetilsulfoksīda (DMSO) 
lietošanu, jo šīs vielas ļoti viegli uzsūcas organismā4. 

1,3-dioksolāns ir ātri uzliesmojoša viela, kas izraisa toksisku ietekmi uz reproduktīvo funkciju, 
kairina ādu, un šīs vielas bioloģiskā noārdīšanās notiek ļoti lēni. Benzilspirts ir kaitīgs 
ieelpojot, tam piemīt sensibilizējošas īpašības, un tas ir kaitīgs ūdens videi.

                                               
1 ECBI/55/05, Bīstamo vielu klasificēšanas un marķēšanas tehniskās komitejas sanāksme Aronā no 2005. gada 
15. līdz 18. martam.
2 Ietekmes novērtējums par iespējamiem ierobežojumiem attiecībā uz dihlormetāna tirdzniecību un izmantošanu 
krāsas noņēmējos. RPA pētījums pabeigts 2007. gada aprīlī.
3 Sonawane, M et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of
dibasic esters category, ASV Vides aizsardzības aģentūra, 2008. gada marts.
4 612: Bīstamo vielu tehniskie noteikumi — aizstājējvielas, aizstājējprocesi un metilēnhlorīdu saturošu krāsas 
noņēmēju lietošanas ierobežojumi, 2006. gada februāris.
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Grozījums Nr. 15
John Bowis, Struan Stevenson

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Lai nodrošinātu, ka netiek 
samazināts pašreizējais aizsardzības 
līmenis, un lai novērstu aizvien pieaugošu 
tādu apdraudējumu cilvēka veselībai un 
drošībai, kas līdz šim nav apzināts vai nav 
noteikta tā bīstamības pakāpe, visām 
alternatīvo krāsas noņēmēju sastāvdaļām 
jāpiemēro tie paši drošības noteikumi, kas 
attiecas uz DHM. Lēmumus par krāsas 
noņēmēju tirdzniecību pieņem tikai tad, 
kad ir veikta gan DHM saturošu krāsas 
noņēmēju, gan alternatīvu produktu 
pilnīga novērtēšana saskaņā ar Regulu 
par ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

Or. en

Pamatojums

Iepriekšminētie piemēri liecina, ka tikai pilnīgs un saskaņā ar REACH veikts visu alternatīvo 
produktu riska novērtējums var nodrošināt to, ka tiek izraudzītas drošākās krāsu noņemšanas 
metodes un ka visi vajadzīgie kontroles pasākumi, kas būs jāievēro lietotājiem, ir samērīgi ar 
iespējamo veselības un drošības apdraudējumu.

Grozījums Nr. 16
John Bowis, Struan Stevenson

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Krāsas noņēmējus uz DCM bāzes 
izmanto privāti, lai mājas apstākļos 
noņemtu krāsas un lakas iekštelpās un ārā. 
Ar apmācībām vai uzraudzību nevar panākt 
drošu DCM lietošanu. Tādēļ vienīgais

(3) Krāsas noņēmējus uz DCM bāzes 
izmanto privāti, lai mājas apstākļos 
noņemtu krāsas un lakas iekštelpās un ārā. 
Ar apmācībām vai uzraudzību nevar panākt 
drošu DCM lietošanu. Tādēļ iedarbīgs un 



AM\735252LV.doc 5/19 PE409.588v02-00

LV

iedarbīgais un proporcionālais veids, kā 
samazināt riskus patērētājiem, ir 
aizliegums laist tirgū krāsas noņēmējus uz 
DCM bāzes.

proporcionāls veids, kā samazināt riskus 
patērētājiem, ir īstenot pasākumu sēriju 
attiecībā uz krāsas noņēmēju uz DHM
bāzes sastāvu un iepakojuma formu, uz 
katra izstrādājuma norādot detalizētu 
veselības un drošības informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ar DHM aizliegšanu nevar izskaust patērētāju apdraudējumu. Alternatīvo produktu 
iespējamā apdraudējuma pakāpe vēl ir jānosaka. Riskus var mazināt, ja veic tādus DHM 
lietošanas drošību veicinošus papildpasākumus kā pretiztvaikošanas vielas obligātā 
daudzuma noteikšana, iepakojuma tilpuma samazināšana, iepakošana šaurkakla traukos, 
tādu vāciņu izmantošana, ko bērni nevar atvērt, skaidri saskatāms drošības marķējums. 
Iepriekšējo 18 gadu laikā nav reģistrēts neviens nāves gadījums, kura iemesls būtu DHM, 
taču šādus gadījumus ir izraisījuši alternatīvi līdzekļi1. Ja aizliegs DHM, pieaugs bīstamu 
alternatīvo līdzekļu izmantošana.

Grozījums Nr. 17
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Krāsas noņēmējus uz DCM bāzes 
izmanto privāti, lai mājas apstākļos 
noņemtu krāsas un lakas iekštelpās un ārā. 
Ar apmācībām vai uzraudzību nevar panākt 
drošu DCM lietošanu. Tādēļ vienīgais 
iedarbīgais un proporcionālais veids, kā 
samazināt riskus patērētājiem, ir 
aizliegums laist tirgū krāsas noņēmējus uz 
DCM bāzes.

(3) Krāsas noņēmējus uz DHM bāzes 
izmanto privāti, lai mājas apstākļos 
noņemtu krāsas un lakas iekštelpās un ārā.
Ar apmācībām vai uzraudzību nevar panākt 
drošu DHM lietošanu. Tādēļ vienīgais 
iedarbīgais un proporcionālais veids, kā 
novērst riskus patērētājiem, ir aizliegums 
laist tirgū, piegādāt un izmantot krāsas 
noņēmējus uz DHM bāzes.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu lielāku patērētāju aizsardzību, ir jānovērš arī iespēja profesionālajiem un 

                                               
1 SVP Deutschland, 2008. gads
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rūpnieciskajiem lietotājiem izplatīt krāsas noņēmējus uz DHM bāzes.

Grozījums Nr. 18
John Bowis, Struan Stevenson

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai nodrošinātu pakāpenisku pārejas 
perioda norisi visā DCM saturošu krāsas 
noņēmēju ķēdē, jānosaka atšķirīgi datumi 
aizliegumam laist šo izstrādājumu tirgū 
pirmo reizi un aizliegumam attiecībā uz 
gala piegādēm plašai sabiedrībai un 
profesionāļiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pakāpeniska pāreja nav vajadzīga, ja laikā, kamēr veic visu krāsas noņemšanas metožu 
novērtēšanu, īsteno citus pasākumus.

Grozījums Nr. 19
John Bowis, Struan Stevenson

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Neskatoties uz visā sadales ķēdē spēkā 
esošo aizliegumu attiecībā uz 
profesionāliem un privātiem lietotājiem, 
patērētājiem var būt pieejami krāsas 
noņēmēji, tādēļ uz ražojuma jāiekļauj 
brīdinājuma uzraksts.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Brīdinājuma uzraksts vairs nav vajadzīgs, ja īsteno citus pasākumus, kas nodrošina lielāku 
patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 20
John Bowis, Struan Stevenson

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropā pēdējo 18 gadu laikā 
reģistrētajiem nāves gadījumiem 
rūpnieciska un privāta lietojuma laikā 
visbiežāk par iemeslu bijusi nepietiekama 
ventilācija, nepiemēroti individuālie 
aizsardzības līdzekļi, nepiemērotas tvertnes 
un ilgstoša pakļautība DCM. Tādēļ 
jānosaka ierobežojumi, lai kontrolētu un 
samazinātu riskus, kas saistīti ar 
profesionālu un privātu lietojumu.

(6) Eiropā iepriekšējo 18 gadu laikā 
reģistrētajiem nāves gadījumiem 
rūpnieciska un privāta lietojuma laikā 
visbiežāk par iemeslu bijusi nepietiekama 
ventilācija, nepiemēroti individuālie 
aizsardzības līdzekļi, nepiemērotas 
tvertnes, neatbilstīgs produkta sastāvs ar 
nepietiekamu pretiztvaikošanas vielas 
daudzumu un ilgstoša pakļautība DHM. 
Tādēļ jānosaka ierobežojumi, lai kontrolētu 
un samazinātu riskus, kas saistīti ar 
profesionālu un privātu lietojumu.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķu agrāk ražotu krāsas noņēmēju uz DHM bāzes sastāvā nav pietiekams daudzums 
pretiztvaikošanas vielas, lai aizkavētu izgarošanu.

Grozījums Nr. 21
John Bowis, Struan Stevenson

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Uz profesionāļiem vispār attiecas darba 
ņēmēju aizsardzības tiesību aktu 
noteikumi. Tomēr daudzas profesionālas 
darbības bieži veic klientu telpās, kurās 

(7) Uz visiem profesionāļiem attiecas darba 
ņēmēju aizsardzības tiesību aktu 
noteikumi. Lai kontrolētu ar krāsas 
noņemšanu saistītos veselības un drošības 
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bieži nav veikti visi atbilstošie pasākumi, 
lai pārvaldītu, kontrolētu un samazinātu 
veselības riskus. Turklāt darba ņēmēju 
aizsardzības tiesību aktu noteikumi 
neattiecas uz pašnodarbinātajiem, un tiem 
pirms darba ar krāsas noņēmējiem uz 
DCM bāzes ir nepieciešama papildus 
apmācība.

apdraudējuma riskus, piemēroti pasākumi 
galvenokārt ietver atbilstīgu darba metožu 
izstrādi un pielietošanu, pienācīgu 
ventilāciju un vajadzības gadījumā 
attiecīgu individuālo aizsardzības līdzekļu 
nodrošināšanu. Aizsardzības pasākumu 
piemērotību nosaka izmantotā krāsas 
noņemšanas metode (ķīmiska, mehāniska, 
termiska), apstrādājamais objekts 
(substrāts, virsma, platība, iekštelpa vai 
ārtelpa), lietošanas apstākļi (temperatūra, 
iedarbības laiks), ventilācijas/gaisa 
sūknēšanas iekārtas, ierīces/mehānismi 
utt. Visas krāsas noņemšanas metodes 
ietver atšķirīgus, noteiktus riskus, un līdz 
ar to ir jāsniedz atbilstīga informācija un 
apmācība, neatkarīgi no izmantotajām 
mehāniskajām vai ķīmiskajām metodēm, 
lai darbiniekus brīdinātu par riskiem un 
iepazīstinātu ar piemērotiem aizsardzības 
pasākumiem, kas nodrošina krāsas 
noņemšanas nekaitīgumu.

Or. en

Pamatojums

Īpašās spēkā esošās ES prasības par profesionāli un rūpnieciski nodarbināto darba ņēmēju 
aizsardzību ietver riska novērtēšanu un atbilstīgas informācijas un norādījumu sniegšanu 
pirms darba ar bīstamām vielām, neatkarīgi no vietas un apstākļiem1. 

Ar veselības un drošības riskiem saistīto kontroles un apdraudējuma mazināšanas pasākumu 
piemērotība ir atkarīga no daudziem faktoriem. Ir jānodrošina apmācība, lai darba ņēmēji 
apzinātos riskus un iepazītos ar pienācīgiem aizsardzības pasākumiem, kas nodrošina krāsas 
noņemšanas nekaitīgumu.

                                               
1 PADOMES 1989. gada 12. jūnija DIREKTĪVA 89/391/EEK par darba ņēmēju aizsardzību
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Grozījums Nr. 22
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Uz profesionāļiem vispār attiecas darba 
ņēmēju aizsardzības tiesību aktu 
noteikumi. Tomēr daudzas profesionālas 
darbības bieži veic klientu telpās, kurās 
bieži nav veikti visi atbilstošie pasākumi, 
lai pārvaldītu, kontrolētu un samazinātu 
veselības riskus. Turklāt darba ņēmēju 
aizsardzības tiesību aktu noteikumi 
neattiecas uz pašnodarbinātajiem, un tiem 
pirms darba ar krāsas noņēmējiem uz DCM
bāzes ir nepieciešama papildus apmācība. 

(7) Uz visiem profesionāļiem attiecas darba 
ņēmēju aizsardzības tiesību aktu 
noteikumi. Tomēr daudzas profesionālas 
darbības bieži veic klientu telpās, kurās 
bieži nav veikti visi atbilstošie pasākumi, 
lai pārvaldītu, kontrolētu un samazinātu 
veselības riskus. Turklāt darba ņēmēju 
aizsardzības tiesību aktu noteikumi 
neattiecas uz pašnodarbinātajiem, un tiem 
pirms darba ar krāsas noņēmējiem uz DHM
bāzes ir nepieciešama papildus apmācība. 
Arī no profesionāļiem ir jāpieprasa sniegt 
informāciju, kas attaisno turpmāku DHM 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Ar apmācību vien nevar nodrošināt, lai pašnodarbinātie sevi pienācīgi aizsargātu. Līdzīgi kā 
ar Direktīvas 98/24 noteikumiem, šāda prasība tikai attaisno atkāpi no vispārējā aizlieguma.

Grozījums Nr. 23
John Bowis, Struan Stevenson

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tādēļ DCM krāsas noņēmēju laišana 
tirgū un lietošana profesionāli ir jāaizliedz, 
lai aizsargātu profesionāļu veselību un 
samazinātu nāves un nelaimes gadījumu 
skaitu. Bet gadījumā, ja DCM aizstāšana 
šķiet jo īpaši sarežģīta vai nepiemērota, 
dalībvalstīm ir jābūt iespējai atļaut DCM 
turpmāku lietošanu licencētiem 

(8) Tādēļ visu veidu krāsas noņēmēju 
laišana tirgū un lietošana profesionāli ir 
jānovērtē saskaņā ar REACH, lai 
aizsargātu profesionāļu veselību un 
samazinātu nāves un nelaimes gadījumu 
skaitu. Pagaidām, lai nodrošinātu 
profesionāļu papildu aizsardzību, katram 
tirgū laistajam produktam, kas satur 
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profesionāļiem. Dalībvalstis būtu 
atbildīgas par šādu licenču, kuru pamatā 
būtu obligāta apmācība ar konkrētām 
prasībām, piešķiršanu un uzraudzību.

DHM, ir jāpievieno veselības un drošības 
informācijas un instrukciju pakete.

Or. en

Pamatojums

Aizliegums profesionāļiem lietot krāsas noņēmējus uz DHM bāzes nevar nodrošināt 
nagadījumu skaita mazināšanos. Gluži pretēji — aizliegums tikai palielinās negadījumu 
skaitu, ko izraisa alternatīvu līdzekļu izmantošana. Tā kā DHM ir efektīvāks līdzeklis, ar 
alternatīvajiem līdzekļiem būs jāstrādā ilgāk, un līdz ar to palielināsies negadījumu 
iespējamības risks. Obligāta prasība krāsas noņēmējiem uz DHM bāzes pievienot 
informācijas paketi ar norādījumiem par veselības un drošības apdraudējuma risku 
novērtēšanu un pārvaldību sniegs papildu aizsardzību.

Grozījums Nr. 24
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tādēļ DCM krāsas noņēmēju laišana 
tirgū un lietošana profesionāli ir jāaizliedz, 
lai aizsargātu profesionāļu veselību un 
samazinātu nāves un nelaimes gadījumu 
skaitu. Bet gadījumā, ja DCM aizstāšana 
šķiet jo īpaši sarežģīta vai nepiemērota, 
dalībvalstīm ir jābūt iespējai atļaut DCM
turpmāku lietošanu licencētiem 
profesionāļiem. Dalībvalstis būtu atbildīgas 
par šādu licenču, kuru pamatā būtu obligāta 
apmācība ar konkrētām prasībām, 
piešķiršanu un uzraudzību. 

(8) Tādēļ DHM krāsas noņēmēju laišana 
tirgū un lietošana profesionāli ir jāaizliedz, 
lai aizsargātu profesionāļu veselību un 
samazinātu nāves un nelaimes gadījumu 
skaitu. Bet gadījumā, ja DHM aizstāšana 
šķiet jo īpaši sarežģīta vai nepiemērota, 
dalībvalstīm ir jābūt iespējai atļaut DHM
turpmāku lietošanu licencētiem 
profesionāļiem. Dalībvalstis būtu atbildīgas 
par šādu licenču, kuru pamatā būtu noteikti 
apsvērumi un obligāta apmācība ar 
konkrētām prasībām, piešķiršanu un 
uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Ar apmācību vien nevar nodrošināt, lai darba ņēmēji sevi pienācīgi aizsargātu. Līdzīgi kā ar 
Direktīvas 98/24 noteikumiem, šāda prasība tikai attaisno atkāpi no vispārējā aizlieguma. 



AM\735252LV.doc 11/19 PE409.588v02-00

LV

Grozījums Nr. 25
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Rūpniecībā reģistrēto nāves un 
nelaimes gadījumu skaits liecina par to, ka 
nav pareizi īstenoti darba ņēmēju 
aizsardzības tiesību akti. DCM iedarbība 
joprojām ir ievērojama, tādēļ darba 
ņēmējiem rūpnīcas telpās jāpiemēro tālāki 
riska samazināšanas pasākumi. Jānodrošina 
aizsardzības pasākumi, piemēram darba 
vietas ventilācija, piemēroti individuālie 
aizsardzības līdzekļi un tvertņu papildu 
pārveidošana.

(9) Rūpniecībā reģistrēto nāves un 
nelaimes gadījumu skaits liecina par to, ka 
nav pareizi īstenoti darba ņēmēju 
aizsardzības tiesību akti. DHM iedarbība 
joprojām ir ievērojama, tādēļ darba 
ņēmējiem rūpnīcas telpās jāpiemēro tālāki 
riska samazināšanas pasākumi. Jānodrošina 
aizsardzības pasākumi, piemēram darba 
vietas ventilācija, kas atbilst 
arodekspozīcijas robežai vai respiratori ar 
autonomu gaisa padevi, atsevišķas 
vēdināmas telpas ar krāsas noņēmēju 
apstrādāto priekšmetu žāvēšanai, 
piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi 
un tvertņu papildu pārveidošana.

Or. en

Pamatojums

Jānorāda, ka darba vietas ventilācijai jābūt tādai, kas atbilst arodekspozīcijas robežai, vai 
arī ir jāizmanto respiratori ar autonomu gaisa padevi. Lai samazinātu DHM iedarbību, kas 
rodas no šīs vielas rūpnieciskas izmantošanas, ar krāsas noņēmēju apstrādātie priekšmeti ir 
jānovieto atsevišķā telpā, kas aprīkota ar ventilācijas sistēmu.

Grozījums Nr. 26
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Arodekspozīcijas robežvērtību 
zinātniskā komiteja 2007. gada novembrī 
ieteica robežvērtības, kas atbilst vidējam 
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koncentrācijas daudzumam 8 stundu 
laikā un 15 minūšu īslaicīgas iedarbības 
līmenim. Šie lielumi ir jānosaka par 
obligātajām robežvērtībām, ko var panākt, 
nodrošinot efektīvu rūpnieciskai 
lietošanai paredzētu izplūdes ventilāciju, 
neskarot valsts tiesību aktos noteiktos 
zemākas koncentrācijas līmeņus.

Or. en

Pamatojums

Arodekspozīcijas robežvērtību zinātniskās komitejas ieteikumi ir jāizmanto kā atsauces 
lielumi attiecībā uz rūpnieciskai lietošanai paredzētām izplūdes ventilācijas sistēmām. 
Komitejas ieteiktās robežvērtības ES ir jānosaka par obligātām, taču dalībvalstis var noteikt 
zemākas koncentrācijas līmeņus (kā tas, piemēram, ir Ungārijā).

Grozījums Nr. 27
John Bowis, Struan Stevenson

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atkāpjoties no 1. apakšpunkta, 
dalībvalstis var atļaut dihlormetānu 
saturošu krāsas noņēmēju pārdošanu 
licencētiem profesionāļiem.

(2) Atkāpjoties no 1. apakšpunkta, krāsas 
noņēmējus uz dihlormetāna bāzes var 
laist tirgū, lai piegādātu plašam patērētāju 
lokam, ja ir ievēroti visi turpmākminētie 
nosacījumi:
(a) trauka tilpums nepārsniedz 1 litru,
(b) traukam ir šaurs kakls, kura diametrs 
nepārsniedz 20 mm un ir aprīkots ar 
bērniem neatveramu vāciņu atbilstīgi 
standartam BS EN ISO 8317:2004 un BS 
EN 862:2005, 
(c) krāsas noņēmēja sastāvs satur 
pretiztavikošanas vielu tādā daudzumā, lai 
standarta testa apstākļos iztvaikošana 
samazinātos vismaz par 97 %, salīdzinot 
ar dihlormetānu tīrā veidā, 
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(d) uz iepakojuma ir skaidri saredzams 
uzraksts „Neieelpot tvaikus. Izmantot tikai 
labi vēdinātās telpās. Ja telpa nav 
aprīkota ar pienācīgu ventilāciju, lietot 
piemērotu respiratoru.”

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējo 18 gadu laikā nav reģistrēti DHM izraisīti nāves gadījumi, salīdzinot ar 
alternatīvu līdzekļu radītām sekām un ņemot vērā, ka krāsas noņēmēju uz DHM bāzes 
īpatsvars tirgū ir 90 %. Tā kā alternatīvās ķīmiskās vielas ir ievērojami neefektīvākas, 
aizliegums izmantot krāsas noņēmējus uz DHM bāzes palielinās jau tā lielo negadījumu 
skaitu, ko izraisa lodlampas un fēni, kam RPA ziņojumā nav pievērsta uzmanība.

Grozījums Nr. 28
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atkāpjoties no 1. apakšpunkta, 
dalībvalstis var atļaut dihlormetānu 
saturošu krāsas noņēmēju pārdošanu
licencētiem profesionāļiem. 

(2) Atkāpjoties no 1. apakšpunkta, 
dalībvalstis var atļaut 5 gadus pārdot 
dihlormetānu saturošu krāsas noņēmējus 
licencētiem profesionāļiem, kas iesnieguši 
šādu informāciju:

(a) izņēmuma statusa pieprasīšanas 
iemeslu,

(b) dihlormetāna lietošanas daudzumu 
gada laikā,

(c) veicamo darbību un procesu aprakstu,

(d) pierādījumu, ka paredzētajam mērķim 
nav pieejami nekaitīgāki līdzekļi, ar 
kuriem aizstāt dihlormetānu,

(e) iesaistāmo darbinieku skaitu,

(f) paredzēto drošības pasākumu 
aprakstu, lai aizsargātu attiecīgo 
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darbinieku drošību un veselību, jo īpaši 
apliecinot individuālo aizsardzības 
līdzekļu pieejamību,

(g) veikto tehnisko un organizatorisko 
pasākumu aprakstu, lai novērstu kaitīgo 
ietekmi uz darbiniekiem.

Or. en

Pamatojums

Jāpiemēro arī prasības, kas attiecas uz izņēmumu noteikšanu un kuras paredzētas 9. panta 
3. punktā Padomes Direktīvā 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību 
pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā.

Grozījums Nr. 29
John Bowis, Struan Stevenson

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šā punkta 2. apakšpunktā minēto 
licenci piešķir profesionāļiem, kas ir 
apmācīti dihlormetānu saturošu krāsas 
noņēmēju drošā lietošanā. Apmācības 
aptver:

(3) Atkāpjoties no 1. apakšpunkta, krāsas 
noņēmējus uz dihlormetāna bāzes var 
laist tirgū, lai piegādātu profesionāļiem, 
ja ir ievēroti visi turpmākminētie 
nosacījumi.
(a) Krāsas noņēmējs satur 
pretiztavikošanas vielu tādā daudzumā, lai 
standarta testa apstākļos iztvaikošana 
samazinātos vismaz par 97 %, salīdzinot 
ar dihlormetānu tīrā veidā,
(b) uz iepakojuma ir skaidri saredzams 
uzraksts „Neieelpot tvaikus. Izmantot tikai 
labi vēdinātās telpās. Ja telpa nav 
aprīkota ar pienācīgu ventilāciju, lietot 
piemērotu respiratoru”,
(c) profesionālie lietotāji ar katru DHM 
saturošu krāsas noņēmēju piegādi saņem 
veselības un drošības informācijas un 
norādījumu paketi, kurā ietverts apraksts 
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vismaz par šādiem jautājumiem:

(a) veselības risku apzināšanos, 
novērtēšanu un pārvaldību,

 veselības risku apzināšanos, 
novērtēšanu un pārvaldību,

(b) piemērotas ventilācijas izmantošanu;  piemērotas ventilācijas 
izmantošanu; 

(c) piemērotu individuālo aizsardzības 
līdzekļu izmantošanu.

 piemērotu individuālo aizsardzības 
līdzekļu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums, ar ko pieprasa saņemt licences, lai profesionālā darbībā izmantotu DHM 
saturošus krāsas noņēmējus, ir neproporcionāls, nepraktisks, diskriminējošs un prasa lielus 
izdevumus. Licencēšanu parasti piemēro pašām bīstamākajām darbībām. Krāsas 
noņemšanai, izmantojot DHM vai citus šķīdinātājus saturošus produktus, nav jāpiemēro 
licenču izsniegšanas sistēma. Ja nepieciešama papildu kontrole, jāpiemēro prasības par 
pretiztvaikošanas vielas pievienošanu, marķēšanu un informācijas paketes sniegšanu, kurā 
ietverti piemēroti drošības pasākumi. 

Grozījums Nr. 30
Gyula Hegyi

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šā punkta 2. apakšpunktā minēto 
licenci piešķir profesionāļiem, kas ir 
apmācīti dihlormetānu saturošu krāsas 
noņēmēju drošā lietošanā. Apmācības 
aptver:

(3) Šā punkta 2. apakšpunktā minēto 
licenci drīkst piešķirt tikai profesionāļiem, 
kuri ir iesnieguši visu 2. punktā minēto 
informāciju un ko kompetentās iestādes ir 
atzinušas par derīgu un atbilstīgu, un kuri
ir apmācīti dihlormetānu saturošu krāsas 
noņēmēju drošā lietošanā. Apmācības 
aptver:

Or. en
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Pamatojums

Licenci drīkst piešķirt tikai tiem profesionāļiem, kuri ir iesnieguši visu prasīto informāciju par 
paredzēto DHM izmantošanu. Ja šī informācija ir atzīta par derīgu un atbilstīgu, licenci 
piešķir pēc piemērotu apmācību beigšanas.

Grozījums Nr. 31
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Licenci atjauno ik pēc pieciem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Risku, kam pakļauti profesionāļi un citi lietotāji, var samazināt, ja regulāri veic padziļinātu 
apmācību un sniedz atjaunotu informāciju parDHM saturošu krāsas noņēmēju pareizu 
lietošanu un nepareizas lietošanas sekām.

Grozījums Nr. 32
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Krāsas noņēmējus, kuros dihlormetāna 
saturs ir 0,1 % vai vairāk no svara, var 
izmantot rūpnīcas telpās vienīgi tad, ja ir 
ievēroti šādi nosacījumi:

(4) Krāsas noņēmējus, kuros dihlormetāna 
saturs ir 0,1 % vai vairāk no svara, var 
izmantot rūpnīcas telpās vienīgi tad, ja ir 
ievēroti šādi nosacījumi:

(a) iedarbīga izvades ventilācija vai elpceļu 
aizsardzības līdzekļi ar neatkarīgu gaisa 
padevi,

(a) iedarbīga vietējā izvades ventilācija 
iegremdēšanas tvertnes telpā vai elpceļu 
aizsardzības līdzekļi ar neatkarīgu gaisa 
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padevi,
(b) laikā, kad krāsas noņēmēju netiek 
izmatotas, tās ir pārklātas;

(b) laikā, kad iegremdēšanas tvertnes
neizmato, tās visas ir pārklātas;

(c) piemēroti aizsargcimdi darba ņēmējiem. (c) piemēroti aizsargcimdi un 
aizsargmaskas darba ņēmējiem.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 33
Carl Schlyter

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iedarbīga izvades ventilācija vai elpceļu 
aizsardzības līdzekļi ar neatkarīgu gaisa 
padevi,

(a) ekspluatācijas kārtībā ir iedarbīga 
izvades ventilācija, kas pilnībā atbilst 
valsts arodekspozīcijas robežvērtībām, 
nepārsniedzot 100 ppm (353 mg/m3) vidējo 
koncentrācijas daudzumu 8 stundu laikā 
vai 200 ppm (706 mg/m3) līmeni 
15 minūšu īslaicīgas iedarbības laikā, vai 
tiek izmantoti respiratori ar autonomu
gaisa padevi,

Or. en
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Pamatojums

Rūpnieciskā darbībā reģistrēto nāves un nelaimes gadījumu skaits liecina par to, ka nav 
pareizi īstenoti darba ņēmēju aizsardzības tiesību akti. Ja DHM izmanto rūpnieciskā darbībā, 
ir jāsniedz nepārprotami pierādījumi, ka netiek pārsniegtas arodekspozīcijas robežvērtības. 
Vismaz izvades ventilācijai ir jāatbilst Arodekspozīcijas robežvērtību zinātniskās komitejas 
ieteiktajām robežvērtībām, taču dalībvalstis var noteikt zemākus koncentrācijas līmeņus. Vai 
arī ir jāpierāda, ka tiek izmantoti piemēroti respiratori ar autonomu gaisa padevi.

Grozījums Nr. 34
John Bowis, Struan Stevenson

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Neskarot citu Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu 
un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, krāsas noņēmējus, kuros 
dihlormetāna saturs ir vairāk nekā 0,1 % no 
svara, līdz [24 mēneši pēc šā lēmuma spēkā 
stāšanās] skaidri salasāmi un neizdzēšami 
marķē šādi: “Tikai rūpnieciskai un 
profesionālai lietošanai”.

(5) Neskarot citu Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu 
un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, krāsas noņēmējus, kuros 
dihlormetāna saturs ir vairāk nekā 0,1 % no 
svara un kuru iepakojuma tilpums 
pārsniedz 1 litru, līdz [24 mēneši pēc šā 
lēmuma spēkā stāšanās] skaidri salasāmi 
un neizdzēšami marķē šādi: “Tikai 
rūpnieciskai un profesionālai lietošanai”.

Or. en

Pamatojums

Ar šo noteikumu nodrošinās, ka patērētājiem nepārdos iepakojumus, kuru tilpums pārsniedz 
1 litru.

Grozījums Nr. 35
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 76/769/EEK
I pielikums – xx punkts – 2. sleja – 5. punkts



AM\735252LV.doc 19/19 PE409.588v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Neskarot citu Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu 
un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, krāsas noņēmējus, kuros 
dihlormetāna saturs ir vairāk nekā 0,1 % no 
svara, līdz [24 mēneši pēc šā lēmuma spēkā 
stāšanās] skaidri salasāmi un neizdzēšami 
marķē šādi: “Tikai rūpnieciskai un 
profesionālai lietošanai”.

(5) Neskarot citu Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, kuri attiecas uz bīstamu vielu 
un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu, krāsas noņēmējus, kuros 
dihlormetāna saturs ir vairāk nekā 0,1 % no 
svara, līdz [24 mēneši pēc šā lēmuma spēkā 
stāšanās] skaidri salasāmi un neizdzēšami 
marķē šādi: „Bīstams! Tikai rūpnieciskai 
un profesionālai lietošanai”.

Or. en

Pamatojums

Patērētājs tiek brīdināts un ciešāk pārliecināts par satura kaitīgumu.
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