
AM\735252NL.doc PE409.588v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2008/0033(COD)

17.7.2008

AMENDEMENTEN
14 - 35

Ontwerpverslag
Carl Schlyter
(PE407.937v01-00)

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende beperkingen van 
het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en 
preparaten (dichloormethaan)

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
(COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))



PE409.588v02-00 2/20 AM\735252NL.doc

NL
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Amendement 14
John Bowis, Struan Stevenson

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Er bestaan alternatieven voor 
DCM; maar waarschijnlijk zal elk 
chemisch product dat bestemd is voor het 
oplossen van een verflaag, gevolgen 
hebben voor de menselijke gezondheid. 
DCM is goed onderzocht en de 
gezondheidseffecten zijn bekend, terwijl 
de alternatieven niet in dezelfde mate zijn 
onderzocht. In veel gevallen moeten het 
risico voor de menselijke gezondheid en 
het milieu alsmede de risicoprofielen nog 
volledig worden geëvalueerd.

Or. en

Motivering

Aan de meeste alternatieven kleven risico's: NMP is een stof van categorie 2 (gevaarlijk voor 
de reproductie)1 2.

Van DBE's is gebleken dat zij voor diverse eindpunten giftig zijn voor de menselijke 
gezondheid en het milieu3. 

TRGS 612 bevat een advies tegen het gebruik van NMP of dimethylzwaveloxide (DMSO), die 
zeer gemakkelijk door het lichaam worden geabsorbeerd4.

1,3-Dioxolane is zeer licht ontvlambaar, is giftig voor de reproductie, veroorzaakt 
huidirritatie en kan biologisch niet gemakkelijk worden afgebroken. Benzylalcohol is 
schadelijk bij inademing, heeft sensibiliserende eigenschappen en is schadelijker voor het 
                                               
1 ECBI/55/05 Meeting of the Technical Committee C&L on the Classification and Labelling of Dangerous 
Substances, Arona, 15-18 maart 2005.
2 Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint stripper. RPA 
study finalised in April 2007.
3 Sonawane, M et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, US Environmental Protection Agency, maart 2008.
4 612: Technical Rules for Hazardous Substances - Substitute substances, substitute processes and restrictions on 
the use of methylene chloride-based paint strippers, februari 2006.
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aquatisch milieu.

Amendement 15
John Bowis, Struan Stevenson

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Om een verlaging van het huidige 
beschermingsniveau en een grotere 
blootstelling aan thans onbekende of niet 
gekwantificeerde risico's voor de 
menselijke gezondheid en veiligheid te 
voorkomen, moeten alle bestanddelen van 
alternatieve verfafbijtmiddelen even 
streng worden beoordeeld als DCM. 
Besluiten over het op de markt brengen 
van verfafbijtmiddelen dienen te worden 
uitgesteld totdat zowel de DCM-houdende 
verfafbijtmiddelen als de alternatieve 
middelen in het kader van REACH 
grondig zijn geëvalueerd.

Or. en

Motivering

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat alleen een volledige risicobeoordeling van alle 
alternatieven overeenkomstig REACH de garantie biedt dat de veiligste methoden voor het 
verwijderen van verf worden gekozen en dat de beschermende maatregelen die de gebruikers 
eventueel moeten nemen, in verhouding staan tot de gezondheids- en veiligheidsrisico's.

Amendement 16
John Bowis, Struan Stevenson

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) DCM-houdende verfafbijtmiddelen 
worden door consumenten thuis gebruikt 

(3) DCM-houdende verfafbijtmiddelen 
worden door consumenten thuis gebruikt 
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om binnens- en buitenshuis verf, vernis en 
lak te verwijderen. Een veilig gebruik van 
DCM door consumenten kan niet worden 
gegarandeerd door opleiding of toezicht. 
Daarom is een verbod op het in de handel 
brengen en het gebruik van DCM-
houdende verfafbijtmiddelen de enige
doeltreffende en evenredige maatregel om 
de risico's voor de consumenten weg te 
nemen.

om binnens- en buitenshuis verf, vernis en 
lak te verwijderen. Een veilig gebruik van 
DCM door consumenten kan niet worden 
gegarandeerd door opleiding of toezicht. 
Daarom is een reeks maatregelen met 
betrekking tot de samenstelling van DCM-
houdende verfafbijtmiddelen, het ontwerp 
van de houders en de zichtbaarheid en 
gedetailleerdheid van de bij elk product te 
verstrekken gezondheids- en 
veiligheidsinformatie een doeltreffende en 
evenredige maatregel om de risico's voor 
de consumenten tot een minimum te 
beperken.

Or. en

Motivering

Met een verbod op DCM worden de risico's voor de consument niet weggenomen. Ook 
alternatieven leveren een risico op dat moet worden gekwantificeerd. Risico's kunnen worden 
vermeden door aanvullende maatregelen te nemen om de gebruiksveiligheid van DCM te 
verhogen: minimum gehalte aan dampvertrager, beperking van de grootte van de houder, 
houders met smalle schenkhals, kindveilige sluitingen, duidelijk zichtbare 
veiligheidsetikettering. De afgelopen 18 jaar is er geen enkele consument door DCM-gebruik 
overleden, wat voor de alternatieven niet geldt1. Een verbod op DCM zou leiden tot een 
groter gebruik van gevaarlijke alternatieven.

Amendement 17
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) DCM-houdende verfafbijtmiddelen 
worden door consumenten thuis gebruikt 
om binnens- en buitenshuis verf, vernis en 
lak te verwijderen. Een veilig gebruik van 
DCM door consumenten kan niet worden 
gegarandeerd door opleiding of toezicht. 
Daarom is een verbod op het in de handel 
brengen en het gebruik van DCM-

(3) DCM-houdende verfafbijtmiddelen 
worden door consumenten thuis gebruikt 
om binnens- en buitenshuis verf, vernis en 
lak te verwijderen. Een veilig gebruik van 
DCM door consumenten kan niet worden 
gegarandeerd door opleiding of toezicht. 
Daarom is een verbod op het in de handel 
brengen, de levering en het gebruik van 

                                               
1 SVP Deutschland 2008.
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houdende verfafbijtmiddelen de enige 
doeltreffende en evenredige maatregel om 
de risico's voor de consumenten weg te 
nemen.

DCM-houdende verfafbijtmiddelen de 
enige doeltreffende en evenredige 
maatregel om de risico's voor de 
consumenten weg te nemen.

Or. en

Motivering

Met het oog op een betere bescherming van de consument moet ook worden voorkomen dat 
beroepsmatige en industriële gebruikers DCM-houdende verfafbijtmiddelen kunnen 
distribueren.

Amendement 18
John Bowis, Struan Stevenson

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om te zorgen dat de DCM-houdende 
verfafbijtmiddelen op evenredige wijze 
geleidelijk langs de leveringsketen uit de 
markt worden genomen, moeten er 
verschillende data voor een verbod op het 
voor het eerst in de handel brengen en de 
op de eindlevering aan het grote publiek 
en aan beroepsmatige gebruikers worden 
vastgelegd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Geleidelijk van de markt nemen is niet nodig als er andere maatregelen worden genomen, in 
afwachting van de evaluatie van alle verfafbijtmiddelen.
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Amendement 19
John Bowis, Struan Stevenson

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien consumenten ondanks het 
verbod toegang tot DCM-houdende 
verfafbijtmiddel kunnen hebben via de 
voor de beroepsmatige en industriële 
gebruikers bestemde distributieketen, 
moet het product van een waarschuwing 
worden voorzien.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een waarschuwing is niet meer nodig als er andere maatregelen worden genomen om de 
consumentenbescherming te verbeteren.

Amendement 20
John Bowis, Struan Stevenson

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De tijdens de afgelopen 18 jaar in 
Europa geregistreerde sterfgevallen bij 
industrieel en beroepsmatig gebruik zijn 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
ondeugdelijke ventilatie, ongeschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen, het 
gebruik van ondeugdelijke baden en 
langdurige blootstelling aan DCM. Daarom 
moeten er beperkingen worden opgelegd 
om de risico's bij beroepsmatig en 
industrieel gebruik te controleren en te 
verminderen.

(6) De tijdens de afgelopen 18 jaar in 
Europa geregistreerde sterfgevallen bij 
industrieel en beroepsmatig gebruik zijn 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
ondeugdelijke ventilatie, ongeschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen, het 
gebruik van ondeugdelijke baden, 
ondeugdelijke productsamenstellingen 
met onvoldoende dampvertragers en 
langdurige blootstelling aan DCM. Daarom 
moeten er beperkingen worden opgelegd 
om de risico's bij beroepsmatig en 
industrieel gebruik te controleren en te 
verminderen.
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Or. en

Motivering

In enkele oude samenstellingen op DCM-basis zat niet de juiste hoeveelheid dampvertragers 
om de dampvorming tot een minimum te beperken.

Amendement 21
John Bowis, Struan Stevenson

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Beroepsmatige gebruikers vallen 
doorgaans onder de wetgeving ter 
bescherming van de werknemers. Zij 
verrichten hun werkzaamheden echter 
vaak bij klanten, die niet altijd passende 
maatregelen kunnen nemen om de risico's 
voor de gezondheid te beheren, te 
controleren en te verminderen. Bovendien 
vallen zelfstandige vakmensen niet onder 
de wetgeving voor 
werknemersbescherming en zouden zij 
een adequate opleiding moeten volgen 
voordat zij met DCM-houdende 
verfafbijtmiddelen werken.

(7) Beroepsmatige gebruikers vallen 
doorgaans onder de wetgeving ter 
bescherming van de werknemers. Passende 
maatregelen ter beheersing van de 
gezondheids- en veiligheidsrisico's bij het 
verwijderen van verf hebben voornamelijk 
te maken met het ontwerp en het gebruik 
van passende werkmethoden, een 
behoorlijke ventilatie en, waar nodig, de 
beschikbaarstelling van geschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen. De 
toegepaste methode voor het verwijderen 
van verf (chemisch, mechanisch, 
thermisch), het te behandelen voorwerp 
(ondergrond, soort oppervlak en grootte,. 
binnen of buiten), de 
toepassingsvoorwaarden (temperatuur, 
blootstellingstijd), de 
ventilatie/luchtafvoer, het gereedschap/de 
apparatuur enz. bepalen welke 
beschermende maatregelen geboden zijn. 
Elke methode voor het verwijderen van 
verf kent weer andere, specifieke risico's, 
dus adequate voorlichting en opleiding 
zijn vereist, ongeacht de toegepaste 
fysische of chemische methode, zodat de 
werknemers zich bewust worden van de 
gevaren en vertrouwd raken met de juiste 
beschermende maatregelen om verf veilig 
te kunnen verwijderen.
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Or. en

Motivering

De specifieke bestaande EU-voorschriften ter bescherming van beroepsmatige en industriële 
gebruikers bepalen dat een risicobeoordeling moet plaatsvinden en dat er voldoende 
informatie en scholing moeten worden gegeven voordat er met gevaarlijke materialen wordt 
gewerkt, ongeacht plaats en oorzaak1.

Passende maatregelen ter beheersing en vermindering van de gezondheids- en 
veiligheidsrisico's zijn van allerlei parameters afhankelijk. Er dient scholing te worden 
aangeboden, zodat de werknemers zich bewust worden van de gevaren en vertrouwd raken 
met de juiste beschermende maatregelen om verf veilig te kunnen verwijderen.

Amendement 22
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Beroepsmatige gebruikers vallen 
doorgaans onder de wetgeving ter 
bescherming van de werknemers. Zij 
verrichten hun werkzaamheden echter vaak 
bij klanten, die niet altijd passende 
maatregelen kunnen nemen om de risico's 
voor de gezondheid te beheren, te 
controleren en te verminderen. Bovendien 
vallen zelfstandige vakmensen niet onder 
de wetgeving voor 
werknemersbescherming en zouden zij een 
adequate opleiding moeten volgen voordat 
zij met DCM-houdende verfafbijtmiddelen 
werken. 

(7) Beroepsmatige gebruikers vallen 
doorgaans onder de wetgeving ter 
bescherming van de werknemers. Zij 
verrichten hun werkzaamheden echter vaak 
bij klanten, die niet altijd passende 
maatregelen kunnen nemen om de risico's 
voor de gezondheid te beheren, te 
controleren en te verminderen. Bovendien 
vallen zelfstandige vakmensen niet onder 
de wetgeving voor 
werknemersbescherming en zouden zij een 
adequate opleiding moeten volgen voordat 
zij met DCM-houdende verfafbijtmiddelen 
werken. Beroepsmatige gebruikers dienen 
ook te worden verplicht tot het 
verstrekken van bepaalde informatie om 
het voortgezet gebruik van DCM te 
rechtvaardigen.

Or. en

                                               
1 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.
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Motivering

Scholing is op zichzelf niet voldoende om te waarborgen dat zelfstandigen zichzelf naar 
behoren beschermen. Naar analogie van de bepalingen van Richtlijn 98/24 moeten zij 
rechtvaardigen waarom zij een afwijking van het algemene verbod nodig hebben.

Amendement 23
John Bowis, Struan Stevenson

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het in de handel brengen en het gebruik 
door beroepsmatige gebruikers van DCM-
houdende verfafbijtmiddelen moeten 
daarom worden verboden om hun 
gezondheid te beschermen en het aantal 
sterfgevallen en niet-dodelijke ongevallen 
te verminderen. Wanneer de vervanging 
van DCM echter bijzonder moeilijk of 
ondoelmatig wordt geacht, moeten de 
lidstaten het gebruik van DCM door 
vakmensen met een specifieke vergunning 
kunnen blijven toestaan. In dat geval zijn 
de lidstaten verantwoordelijk voor het 
verlenen van en het toezicht op die 
vergunningen, die moeten worden 
gebaseerd op een verplichte opleiding met 
specifieke vereisten.

(8) Het in de handel brengen en het gebruik 
door beroepsmatige gebruikers van alle 
soorten verfafbijtmiddelen moeten daarom 
in het kader van REACH worden 
beoordeeld om hun gezondheid te 
beschermen en het aantal sterfgevallen en 
niet-dodelijke ongevallen te verminderen. 
In afwachting daarvan dient, om te 
waarborgen dat beroepsmatige gebruikers 
extra worden beschermd, bij elk DCM-
houdend product dat in de handel wordt 
gebracht, een pakket gezondheids- en 
veiligheidsinformatie en -adviezen te 
worden verstrekt.

Or. en

Motivering

Een verbod op het beroepsmatige gebruik van DCM-houdende verfafbijtmiddelen is geen 
garantie voor een vermindering van het aantal ongevallen. Integendeel: daardoor zal het 
aantal ongelukken met alternatieve middelen toenemen. Doordat DCM efficiënter is, zal het 
werken met alternatieven meer tijd vergen en zullen de risico's dus groter worden. Het 
voorschrijven van een informatiepakket dat bij DCM-houdende verfafbijtmiddelen moet 
worden gevoegd en gegevens en advies bevat inzake de evaluatie en beheersing van 
gezondheids- en veiligheidsrisico's, zou een aanvullende beschermingsmaatregel zijn.
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Amendement 24
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het in de handel brengen en het gebruik 
door beroepsmatige gebruikers van DCM-
houdende verfafbijtmiddelen moeten 
daarom worden verboden om hun 
gezondheid te beschermen en het aantal 
sterfgevallen en niet-dodelijke ongevallen 
te verminderen. Wanneer de vervanging 
van DCM echter bijzonder moeilijk of 
ondoelmatig wordt geacht, moeten de 
lidstaten het gebruik van DCM door 
vakmensen met een specifieke vergunning 
kunnen blijven toestaan. In dat geval zijn 
de lidstaten verantwoordelijk voor het 
verlenen van en het toezicht op die 
vergunningen, die moeten worden 
gebaseerd op een verplichte opleiding met 
specifieke vereisten. 

(8) Het in de handel brengen en het gebruik 
door beroepsmatige gebruikers van DCM-
houdende verfafbijtmiddelen moeten 
daarom worden verboden om hun 
gezondheid te beschermen en het aantal 
sterfgevallen en niet-dodelijke ongevallen 
te verminderen. Wanneer de vervanging 
van DCM echter bijzonder moeilijk of 
ondoelmatig wordt geacht, moeten de 
lidstaten het gebruik van DCM door 
vakmensen met een specifieke vergunning 
kunnen blijven toestaan. In dat geval zijn 
de lidstaten verantwoordelijk voor het 
verlenen van en het toezicht op die 
vergunningen, die moeten worden 
gebaseerd op een specifieke 
rechtvaardiging en een verplichte 
opleiding met specifieke vereisten.

Or. en

Motivering

Scholing is op zichzelf niet voldoende om te waarborgen dat werknemers zichzelf naar 
behoren beschermen. Naar analogie van de bepalingen van Richtlijn 98/24 moeten zij 
rechtvaardigen waarom zij een afwijking van het algemene verbod nodig hebben. 

Amendement 25
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het geregistreerde aantal sterfgevallen 
en niet-dodelijke ongevallen in de industrie 
wijst erop dat de 

(9) Het geregistreerde aantal sterfgevallen 
en niet-dodelijke ongevallen in de industrie 
wijst erop dat de 
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arbeidsomstandighedenwetgeving niet 
goed wordt toegepast. De blootstelling aan 
DCM blijft hoog en daarom moeten ten 
aanzien van werknemers in industriële 
installaties nadere risicobeperkende 
maatregelen worden genomen. Preventieve 
maatregelen zoals een goede ventilatie van 
de werkplek, deugdelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen en extra 
aanpassingen van de baden zijn 
noodzakelijk.

arbeidsomstandighedenwetgeving niet 
goed wordt toegepast. De blootstelling aan 
DCM blijft hoog en daarom moeten ten 
aanzien van werknemers in industriële 
installaties nadere risicobeperkende 
maatregelen worden genomen. Preventieve 
maatregelen zoals een goede ventilatie van 
de werkplek waarmee de 
blootstellingsgrenzen in acht worden 
genomen, of 
ademhalingsbeschermingsapparatuur met 
onafhankelijke luchttoevoer, afzonderlijke 
geventileerde ruimtes voor het drogen van 
afgebeten artikelen, deugdelijke 
persoonlijke beschermingsmiddelen en 
extra aanpassingen van de baden zijn 
noodzakelijk.

Or. en

Motivering

Uitdrukkelijk moet worden vermeld dat de ventilatie van de werkplek zodanig moet zijn dat de 
blootstellingsgrenzen in acht worden genomen, of dat anders beschermende 
ademhalingsapparatuur met onafhankelijke luchttoevoer moet worden gebruikt. Om de 
blootstelling aan DCM bij beroepsmatig gebruik zo veel mogelijk te beperken, dient het 
drogen van afgebeten artikelen plaats te vinden in afzonderlijk geventileerde ruimtes.

Amendement 26
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In november 2007 heeft het 
Wetenschappelijk Comité inzake 
grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling grenswaarden aanbevolen
voor een achturig tijdgewogen gemiddelde 
en voor kortstondige (15 minuten) 
blootstelling. Het is passend deze 
grenswaarden als maxima vast te stellen 
die in acht moeten worden genomen door 
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middel van een doeltreffende 
afvoerventilatie voor industrieel gebruik, 
onverminderd eventuele, op grond van 
nationale wetgeving vastgestelde lagere 
grenswaarden. 

Or. en

Motivering

De aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling moeten als referentie worden gehanteerd voor industrieel 
gebruikte afvoerventilatiesystemen. De aanbevelingen van dit comité moeten als maxima in de 
EU gelden, terwijl de lidstaten voor lagere grenswaarden kunnen kiezen (zoals bijv. in 
Hongarije al het geval is).

Amendement 27
John Bowis, Struan Stevenson

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In afwijking van lid 1 mogen de 
lidstaten de levering van 
dichloormethaanhoudende 
verfafbijtmiddelen aan 
vergunninghoudende beroepsmatige 
gebruikers toestaan.

(2) In afwijking van lid 1 mogen
dichloormethaanhoudende 
verfafbijtmiddelen in de handel worden 
gebracht voor levering aan het algemene 
publiek, als aan alle onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan:
(a) de houder heeft een inhoud van ten 
hoogste 1 liter,
(b) de houder heeft een smalle schenkhals 
met een diameter van ten hoogste 20 mm 
en is voorzien van een kindveilige sluiting 
overeenkomstig BS EN ISO 8317:2004 en 
BS EN 862:2005, 
(c) het verfafbijtmiddel bevat een zodanige 
hoeveelheid vertrager dat de 
dampvorming onder standaard 
proefomstandigheden ten opzichte van 
zuiver dichloormethaan met ten minste 
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97% wordt verminderd, 
(d) op de houder is duidelijk en opvallend 
de vermelding aangebracht: "Dampen 
niet inademen. Uitsluitend op goed 
geventileerde plaatsen gebruiken. Als 
voldoende ventilatie niet mogelijk is, 
geschikte ademhalingsbeschermings-
apparatuur dragen."

Or. en

Motivering

De afgelopen 18 jaar is er geen enkele consument als gevolg van DCM dodelijk verongelukt 
tegenover een dodelijk ongeval met een alternatief middel, hoewel DCM-houdende 
verfafbijtmiddelen 90% van de markt uitmaken. Aangezien alternatieve chemische stoffen 
aantoonbaar minder doeltreffend zijn, zou door een verbod op het gebruik van DCM-
houdende verfafbijtmiddelen door consumenten het toch al hoge aantal incidenten met 
verfafbranders en warmtepistolen, waarover het RPA-rapport zwijgt, nog verder toenemen.

Amendement 28
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In afwijking van lid 1 mogen de 
lidstaten de levering van 
dichloormethaanhoudende 
verfafbijtmiddelen aan 
vergunninghoudende beroepsmatige 
gebruikers toestaan. 

(2) In afwijking van lid 1 mogen de 
lidstaten de levering van 
dichloormethaanhoudende 
verfafbijtmiddelen voor een periode van 
vijf jaar toestaan aan vergunninghoudende 
beroepsmatige gebruikers die de volgende 
informatie hebben verstrekt:

(a) de reden voor het verzoek om 
ontheffing;

(b) de jaarlijks te gebruiken hoeveelheid 
dichloormethaan;

(c) de verrichte werkzaamheden en 
toegepaste procédés;
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(d) het feit dat voor hun doeleinden 
veiliger alternatieven voor 
dichloormethaan ontbreken;

(e) het te verwachten aantal betrokken 
werknemers;

(f) de beoogde voorzorgsmaatregelen ter 
bescherming van de veiligheid en de 
gezondheid van de betrokken werknemers, 
met name bewijs dat zij toegang hebben 
tot adequate persoonlijke 
beschermingsmiddelen;

(g) de technische en organisatorische 
maatregelen die zijn genomen om 
blootstelling van de werknemers te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

De eisen die gesteld worden om af te wijken van de bepalingen in artikel 9, lid 3, van Richtlijn 
98/24/EG over de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen 
risico's van chemische agentia op het werk, moeten ook hier van toepassing zijn.

Amendement 29
John Bowis, Struan Stevenson

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De in lid 2 bedoelde vergunning wordt 
verleend aan beroepsmatige gebruikers 
die zijn opgeleid in het veilig gebruik van 
dichloormethaanhoudende 
verfafbijtmiddelen. De opleiding omvat:

(3) In afwijking van lid 1 mogen 
dichloormethaanhoudende 
verfafbijtmiddelen in de handel worden 
gebracht voor levering aan beroepsmatige 
gebruikers, als aan alle onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan:
(a) het verfafbijtmiddel bevat een 
zodanige hoeveelheid vertrager dat de 
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dampvorming onder standaard 
proefomstandigheden ten opzichte van 
zuiver dichloormethaan met ten minste 
97% wordt verminderd,
(b) op de houder is duidelijk en opvallend 
de vermelding aangebracht: "Dampen 
niet inademen. Uitsluitend op goed 
geventileerde plaatsen gebruiken. Als 
voldoende ventilatie niet mogelijk is, 
geschikte ademhalingsbeschermings-
apparatuur dragen.",
(c) bij elke levering DCM-houdende 
verfafbijtmiddelen ontvangen 
beroepsmatige gebruikers een pakket 
gezondheids- en veiligheidsinformatie en -
adviezen, dat ten minste betrekking heeft 
op:

(a) bewustmaking, beoordeling en beheer 
van de gezondheidsrisico's,

 bewustmaking, beoordeling en 
beheer van de gezondheidsrisico's,

(b) gebruik van deugdelijke ventilatie,  gebruik van deugdelijke ventilatie, 

(c) gebruik van deugdelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

 gebruik van deugdelijke 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

Or. en

Motivering

Het voorstel om een vergunning te eisen voor het beroepsmatige gebruik van DCM-houdende 
verfafbijtmiddelen is onevenredig, onpraktisch, discriminerend en kostbaar. Een vergunning 
wordt gewoonlijk alleen verplicht gesteld voor de gevaarlijkste werkzaamheden. Voor het 
verwijderen van verf met behulp van een product op basis van DCM of een ander oplosmiddel 
is een vergunningenstelsel niet gerechtvaardigd. Als er bijkomende maatregelen nodig zijn, 
moet het gaan om voorschriften inzake dampvertragers, etikettering en een informatiepakket 
over geschikte voorzorgsmaatregelen. 

Amendement 30
Gyula Hegyi

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De in lid 2 bedoelde vergunning wordt
verleend aan beroepsmatige gebruikers die 
zijn opgeleid in het veilig gebruik van 
dichloormethaanhoudende 
verfafbijtmiddelen. De opleiding omvat:

(3) De in lid 2 bedoelde vergunning mag 
alleen worden verleend aan beroepsmatige 
gebruikers die alle in lid 2 vermelde 
informatie hebben verstrekt - welke 
informatie door de bevoegde autoriteiten 
geldig en deugdelijk is bevonden - en die 
zijn opgeleid in het veilig gebruik van 
dichloormethaanhoudende 
verfafbijtmiddelen. De opleiding omvat:

Or. en

Motivering

De vergunning mag alleen worden afgegeven aan beroepsmatige gebruikers die alle 
informatie hebben verstrekt over het beoogde gebruik van DCM. Als deze informatie geldig 
en deugdelijk is bevonden, moet na een passende opleiding de vergunning worden verleend.

Amendement 31
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergunning moet om de vijf jaar 
worden verlengd.

Or. en

Motivering

Het risico voor de beroepsmatige gebruiker en de klant wordt nog verder teruggedrongen als 
er regelmatig een grondige scholing plaatsvindt en bijgewerkte informatie wordt verstrekt 
over de omgang met DCM-houdende verfafbijtmiddelen en de gevolgen van een verkeerde 
omgang.
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Amendement 32
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Dichloormethaanhoudende 
verfafbijtmiddelen in een concentratie van 
0,1 massaprocent of meer mogen slechts in 
industriële installaties worden gebruikt als 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

(4) Dichloormethaanhoudende 
verfafbijtmiddelen in een concentratie van 
0,1 massaprocent of meer mogen slechts in 
industriële installaties worden gebruikt als 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

(a) doeltreffende afvoerventilatie of 
ademhalingsbeschermingsapparatuur met 
onafhankelijke luchttoevoer,

(a) doeltreffende lokale afvoerventilatie 
rond het afbijtbad of 
ademhalingsbeschermingsapparatuur met 
onafhankelijke luchttoevoer,

(b) afbijtbaden in afgesloten ruimten
moeten worden afgedekt wanneer zij niet 
in gebruik zijn,

(b) alle afbijtbaden moeten worden 
afgedekt wanneer zij niet in gebruik zijn,

(c) deugdelijke beschermingshandschoenen 
voor de uitvoerenden.

(c) deugdelijke beschermingshandschoenen 
en maskers voor de uitvoerenden.

Or. en

Motivering

1. Ter verduidelijking: een doeltreffende lokale ventilatie rond het afbijtbad draagt meer bij 
tot bescherming van de werknemer dan een doeltreffende algemene ventilatie in de 
werkplaats.

2. Door alle systemen af te dekken, ook als zij zich niet in een werkelijk afgesloten ruimte 
bevinden, komt er minder DCM-damp vrij.

3. DCM is zeer vluchtig. Als primaire weg voor de opname van DCM bij de mens wordt 
inademing beschouwd (ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency 
for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, 
GA, USA.). Door het gebruik van deugdelijke handschoenen en maskers worden de 
uitvoerenden beschermd tegen huidcontact met en inademing van DCM.
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Amendement 33
Carl Schlyter

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) doeltreffende afvoerventilatie of 
ademhalingsbeschermingsapparatuur met 
onafhankelijke luchttoevoer,

(a) aangetoonde toepassing van 
doeltreffende afvoerventilatie met het oog 
op volledige inachtneming van de 
nationale grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling, die niet hoger 
mogen zijn dan 100 ppm (353 mg/m3) 
voor een achturig tijdgewogen gemiddelde 
of 200 ppm (706 mg/m3) voor kortstondige 
(15 minuten) blootstelling, of aangetoond 
gebruik van 
ademhalingsbeschermingsapparatuur met 
onafhankelijke luchttoevoer,

Or. en

Motivering

Het geregistreerde aantal sterfgevallen en niet-dodelijke ongevallen in de industrie wijst erop 
dat de arbeidsomstandighedenwetgeving niet goed wordt toegepast. Voor industrieel gebruik 
van DCM moet als voorwaarde gelden dat de inachtneming van de grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling duidelijk wordt aangetoond. Met de afvoerventilatie moeten 
minimaal de grenswaarden worden gehaald die worden aanbevolen door het 
Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, terwijl de 
lidstaten voor lagere waarden kunnen kiezen. Het alternatief is dat wordt aangetoond dat 
gebruik wordt gemaakt van deugdelijke ademhalingsbeschermingsapparatuur met 
onafhankelijke luchttoevoer.

Amendement 34
John Bowis, Struan Stevenson

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Onverminderd andere communautaire 
wetgeving betreffende de indeling, de 
verpakking en de etikettering van 
gevaarlijke stoffen en preparaten moet op 
de verpakking van verfafbijtmiddelen die 
dichloormethaan in een concentratie van 
0,1 massaprocent of meer bevatten, met 
ingang van [24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
duidelijk leesbaar en onuitwisbaar de 
volgende vermelding worden aangebracht: 
„Uitsluitend voor industrieel en 
beroepsmatig gebruik”.

(5) Onverminderd andere communautaire 
wetgeving betreffende de indeling, de 
verpakking en de etikettering van 
gevaarlijke stoffen en preparaten moet op 
de verpakking van verfafbijtmiddelen die 
dichloormethaan in een concentratie van 
0,1 massaprocent of meer bevatten en in 
houders van meer dan 1 liter worden 
aangeboden, met ingang van [24 maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
beschikking] duidelijk leesbaar en 
onuitwisbaar de volgende vermelding 
worden aangebracht: „Uitsluitend voor 
industrieel en beroepsmatig gebruik”.

Or. en

Motivering

Met deze maatregel moet worden voorkomen dat houders met een inhoud van meer dan 1 liter 
aan consumenten worden verkocht.

Amendement 35
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 76/769/EEG
Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Onverminderd andere communautaire 
wetgeving betreffende de indeling, de 
verpakking en de etikettering van 
gevaarlijke stoffen en preparaten moet op 
de verpakking van verfafbijtmiddelen die 
dichloormethaan in een concentratie van 
0,1 massaprocent of meer bevatten, met 
ingang van [24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
duidelijk leesbaar en onuitwisbaar de 
volgende vermelding worden aangebracht: 

(5) Onverminderd andere communautaire 
wetgeving betreffende de indeling, de 
verpakking en de etikettering van 
gevaarlijke stoffen en preparaten moet op 
de verpakking van verfafbijtmiddelen die 
dichloormethaan in een concentratie van 
0,1 massaprocent of meer bevatten, met 
ingang van [24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
duidelijk leesbaar en onuitwisbaar de 
volgende vermelding worden aangebracht:
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„Uitsluitend voor industrieel en 
beroepsmatig gebruik”.

"Gevaarlijk! Uitsluitend voor industrieel 
en beroepsmatig gebruik”.

Or. en

Motivering

De consument wordt gealarmeerd en realiseert zich nog duidelijker dat de inhoud voor hem 
schadelijk is.
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