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Poprawka 14
John Bowis, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dostępne są substancje alternatywne 
dla DCM, jednakże wszelkie produkty 
chemiczne przeznaczone do rozpuszczania 
warstw farby mogą mieć wpływ na ludzkie 
zdrowie. DCM został dobrze zbadany i 
jego wpływ na zdrowie jest dobrze znany, 
natomiast substancje alternatywne nie 
zostały zbadane w takim samym stopniu. 
W wielu przypadkach ryzyko dla zdrowia 
człowieka i dla środowiska oraz profile 
ryzyka muszą dopiero zostać poddane 
pełnej ocenie.

Or. en

Uzasadnienie

Większość substancji alternatywnych niesie ze sobą ryzyko: NMP klasyfikuje się jako 
substancję działającą szkodliwie na rozrodczość kategorii 212.

Ustalono, że substancje DBE mają toksyczne działanie na ludzkie zdrowie i na środowisko 
naturalne z uwagi na szereg punktów końcowych3.

TRGS 612 odradza stosowanie NMP lub dimetylosulfotlenku (DMSO), które są bardzo łatwo 
wchłaniane przez organizm4. 

1,3-dioksolan jest wysoce łatwopalny, ma działanie toksyczne dla rozrodczości u człowieka, 
powoduje podrażnienia skóry i nie jest łatwo biodegradowalny. Alkohol benzylowy jest 
szkodliwy przy wdychaniu, ma właściwości uczulające i jest bardziej szkodliwy dla 

                                               
1 ECBI/55/05 Posiedzenie komitetu technicznego C&L dot. klasyfikacji i etykietowania substancji 
niebezpiecznych, Arona, 15-18 marca 2005 r.
2 Ocena skutków ewentualnego ograniczenia obrotu i stosowania dichlorometanu w produktach do usuwania 
farb w UE (Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint 
stripper). Badanie RPA ukończone w kwietniu 2007 r.
3 Sonawane, M i in., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych, marzec 2008 r.
4 612: Techniczne wytyczne dot. Niebezpiecznych Substancji - substancje zastępcze, procesy zastępcze oraz 
ograniczenia stosowania produktów do usuwania farby zawierających dichlorometan, luty 2006 r.
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środowiska wodnego.

Poprawka 15
John Bowis, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W celu zapewnienia, że obecny 
poziom ochrony nie zostanie obniżony 
oraz w celu zapobieżenia wzrostowi 
narażenia zdrowia ludzkiego i 
bezpieczeństwa na ryzyko, które obecnie 
nie jest znane i nie zostało ocenione pod 
względem ilościowym, wszelkie składniki 
alternatywnych produktów do usuwania 
farby powinny być oceniane tak samo 
rygorystycznie jak DCM. Decyzje 
dotyczące wprowadzania do obrotu 
produktów do usuwania farby powinny 
zostać odroczone do momentu, gdy 
zarówno produkty do usuwania farby 
zawierające DCM, jak i substancje 
alternatywne zostaną poddane dokładnej 
ocenie w ramach REACH6.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe przykłady wykazują, że tylko pełna ocena ryzyka dotycząca wszystkich substancji 
alternatywnych zgodnie z dyrektywą REACH może zapewnić, że wybierane będą 
najbezpieczniejsze metody usuwania farby, oraz że wszelkie niezbędne środki kontroli, które 
będą musiały być stosowane przez użytkowników, będą proporcjonalne do ryzyka dla zdrowia 
i bezpieczeństwa.
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Poprawka 16
John Bowis, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zawierające DCM produkty do 
usuwania farby stosowane są przez 
konsumentów do użytku domowego, przy 
usuwaniu farb i lakierów – zarówno we 
wnętrzach, jak i na wolnym powietrzu. Nie 
sposób zapewnić bezpiecznego stosowania 
DCM przez konsumentów za pomocą 
szkoleń czy też monitorowania. Dlatego 
też jedynym skutecznym środkiem 
eliminującym ryzyko dla konsumentów 
byłby zakaz wprowadzania do obrotu
produktów do usuwania farby 
zawierających DCM do zastosowań 
konsumenckich.

(3) Zawierające DCM produkty do 
usuwania farby stosowane są przez 
konsumentów do użytku domowego, przy 
usuwaniu farb i lakierów – zarówno we 
wnętrzach, jak i na wolnym powietrzu. Nie 
sposób zapewnić bezpiecznego stosowania 
DCM przez konsumentów za pomocą 
szkoleń czy też monitorowania. Dlatego 
też skutecznym i proporcjonalnym
środkiem minimalizującym ryzyko dla 
konsumentów jest szereg przepisów 
odnoszących się do składu produktów do 
usuwania farby zawierających DCM do 
zastosowań konsumenckich, formy 
opakowań oraz widoczności i stopnia 
szczegółowości informacji dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa, którymi ma być 
opatrzony każdy produkt.

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko dla konsumentów nie zostanie wyeliminowane poprzez zakaz DCM. Substancje 
alternatywne dla DCM wiążą się z ryzykiem, które musi zostać określone pod względem 
ilościowym. Ryzyka można uniknąć poprzez przyjęcie dodatkowych środków, dzięki którym 
wzrośnie bezpieczeństwo stosowania DCM: minimalny poziom środka opóźniającego 
parowanie, ograniczenie wielkości opakowania, opakowania o wąskiej szyjce, zamknięcia 
zabezpieczone przed dostępem dzieci, wyraźnie widoczne etykiety dotyczące bezpieczeństwa. 
W ostatnich 18 latach w wyniku użycia DCM nie doszło do wypadku śmiertelnego, jednakże 
doszło do niego w wyniku użycia substancji alternatywnych1.  Zakaz DCM doprowadziłby do 
wzrostu stosowania niebezpiecznych substancji alternatywnych.

                                               
1 SVP Deutschland 2008
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Poprawka 17
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zawierające DCM produkty do 
usuwania farby stosowane są przez 
konsumentów do użytku domowego, przy 
usuwaniu farb i lakierów – zarówno we 
wnętrzach, jak i na wolnym powietrzu. Nie 
sposób zapewnić bezpiecznego stosowania 
DCM przez konsumentów za pomocą 
szkoleń czy też monitorowania. Dlatego 
też jedynym skutecznym środkiem 
eliminującym ryzyko dla konsumentów 
byłby zakaz wprowadzania do obrotu 
produktów do usuwania farby 
zawierających DCM do zastosowań 
konsumenckich.

(3) Zawierające DCM produkty do 
usuwania farby stosowane są przez 
konsumentów do użytku domowego, przy 
usuwaniu farb i lakierów – zarówno we 
wnętrzach, jak i na wolnym powietrzu. Nie 
sposób zapewnić bezpiecznego stosowania 
DCM przez konsumentów za pomocą 
szkoleń czy też monitorowania. Dlatego 
też jedynym skutecznym środkiem 
eliminującym ryzyko dla konsumentów 
byłby zakaz wprowadzania do obrotu, 
dostarczania i stosowania produktów do 
usuwania farby zawierających DCM.

Or. en

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia lepszej ochrony konsumentów należy również unikać możliwości 
dostarczania produktów do usuwania farby zawierających DCM przez użytkowników 
profesjonalnych i przemysłowych.

Poprawka 18
John Bowis, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W celu zagwarantowania 
proporcjonalnej wykonalności 
odpowiedniego wycofywania produktów 
do usuwania farby zawierających DCM 
na każdym poziomie łańcucha dystrybucji, 
należy ustalić różne daty zastosowania 
zakazu wprowadzania do obrotu po raz 

skreślona
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pierwszy i zakończenia sprzedaży ogółowi 
klientów i użytkownikom profesjonalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Wycofywanie nie jest konieczne, jeżeli podejmowane są inne środki w oczekiwaniu na ocenę 
wszystkich metod usuwania farby.

Poprawka 19
John Bowis, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Mając na uwadze możliwość 
udostępnienia produktów do usuwania 
farby zawierających DCM konsumentom 
za pośrednictwem sieci dystrybucji dla 
użytkowników profesjonalnych i 
przemysłowych, produkt powinien być 
oznakowany stosownym ostrzeżeniem.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ostrzeżenie nie wydaje się już być konieczne, skoro podejmowane są inne środki mające na 
celu lepsze zapewnienie ochrony konsumenta.

Poprawka 20
John Bowis, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Większość odnotowanych w Europie w 
ciągu ostatnich osiemnastu lat wypadków 

(6) Większość odnotowanych w Europie w 
ciągu ostatnich osiemnastu lat wypadków 
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śmiertelnych związanych ze stosowaniem 
produktów do usuwania farby 
z zawartością dichlorometanu dotyczyła 
użytkowników przemysłowych i 
profesjonalnych. Doszło do nich 
z powodów niewystarczającej wentylacji, 
przy niewłaściwym zastosowaniu 
wyposażenia ochrony osobistej, 
korzystaniu z nieodpowiednich zbiorników 
lub przy długotrwałym narażeniu na 
kontakt z DCM. Dlatego również w 
odniesieniu do użytkowników 
profesjonalnych i przemysłowych 
konieczne jest wprowadzenie ograniczeń 
zmniejszających występujące ryzyko.

śmiertelnych związanych ze stosowaniem 
produktów do usuwania farby 
z zawartością dichlorometanu dotyczyła 
użytkowników przemysłowych i 
profesjonalnych. Doszło do nich 
z powodów niewystarczającej wentylacji, 
przy niewłaściwym zastosowaniu 
wyposażenia ochrony osobistej, 
korzystaniu z nieodpowiednich 
zbiorników, z powodu niewłaściwej 
receptury produktu nieprzewidującej 
wystarczającej ilość opóźniaczy parowania 
lub przy długotrwałym narażeniu na 
kontakt z DCM. Dlatego również w 
odniesieniu do użytkowników 
profesjonalnych i przemysłowych 
konieczne jest wprowadzenie ograniczeń 
zmniejszających występujące ryzyko.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre stare receptury DCM nie przewidywały odpowiedniej ilości opóźniaczy parowania 
stosowanych w celu zminimalizowania parowania. 

Poprawka 21
John Bowis, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Użytkownicy profesjonalni są zwykle 
chronieni przepisami prawodawstwa w 
sferze ochrony pracowników. Nierzadko 
jednak prace prowadzone przez 
profesjonalistów mają miejsce 
w obiektach klientów, gdzie często brak 
odpowiednich środków pozwalających na 
zapanowanie nad zagrożeniem dla 
zdrowia, jego kontrolę i ograniczenie 
ryzyka. Ponadto profesjonaliści pracujący 
na własny rachunek nie są objęci ochroną 
prawa w sferze ochrony pracowników, a 

(7) Użytkownicy profesjonalni są zwykle 
chronieni przepisami prawodawstwa w 
sferze ochrony pracowników. 
Odpowiednie środki kontroli ryzyka dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wiąże się z 
pracami polegającymi na usuwaniu farby, 
zależne są przede wszystkim od 
opracowania i stosowania odpowiednich 
procesów pracy, odpowiedniej wentylacji 
oraz, w stosownych przypadkach, 
dostarczenia stosownego wyposażenia 
ochrony osobistej. Stosowana metoda 
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przed podjęciem prac polegających na 
usuwaniu farby z użyciem DCM powinni 
oni zostać odpowiednio przeszkoleni.

usuwania farby (chemiczna, 
mechaniczna, termiczna), obiekt 
poddawany zabiegowi (podłoże, 
powierzchnia, obszar, we wnętrzach lub 
na wolnym powietrzu), warunki 
zastosowania (temperatura, czas 
narażenia), sposoby wentylacji/wyciągu, 
urządzenia/maszyny itd. mają wpływ na 
to, jakie środki ochrony będą 
odpowiednie. Wszystkie metody usuwania 
farby niosą ze sobą różnorodne, 
specyficzne zagrożenia, zatem konieczne 
jest zapewnienie odpowiednich informacji 
i szkolenia, niezależnie od stosowania 
metody fizycznej lub mechanicznej, tak 
aby pracownicy byli świadomi ryzyka i 
zaznajomieni byli ze stosownymi środkami 
ochrony w celu bezpiecznego usuwania 
farby.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące specjalne wymagania UE mające na celu ochronę pracowników przemysłowych i 
profesjonalistów obejmują ocenę ryzyka i dostarczanie odpowiednich informacji oraz 
wytycznych przed rozpoczęciem pracy z użyciem niebezpiecznych materiałów, bez względu na 
miejsce i przeznaczenie tej pracy1. 

Odpowiednie środki kontroli i ograniczania ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa zależą od 
różnych czynników. Należy zapewnić szkolenia, dzięki którym pracownicy będą świadomi 
ryzyka i zaznajomieni z odpowiednimi środkami ochrony w celu bezpiecznego usuwania 
farby.

Poprawka 22
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Użytkownicy profesjonalni są zwykle 
chronieni przepisami prawodawstwa w 

(7) Użytkownicy profesjonalni są zwykle 
chronieni przepisami prawodawstwa w 

                                               
1 DYREKTYWA RADY 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie ochrony pracowników.
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sferze ochrony pracowników. Nierzadko 
jednak prace prowadzone przez 
profesjonalistów mają miejsce w obiektach 
klientów, gdzie często brak odpowiednich 
środków pozwalających na zapanowanie 
nad zagrożeniem dla zdrowia, jego 
kontrolę i ograniczenie ryzyka. Ponadto 
profesjonaliści pracujący na własny 
rachunek nie są objęci ochroną prawa w 
sferze ochrony pracowników, a przed 
podjęciem prac polegających na usuwaniu 
farby z użyciem DCM powinni oni zostać 
odpowiednio przeszkoleni. 

sferze ochrony pracowników. Nierzadko 
jednak prace prowadzone przez 
profesjonalistów mają miejsce w obiektach 
klientów, gdzie często brak odpowiednich 
środków pozwalających na zapanowanie 
nad zagrożeniem dla zdrowia, jego 
kontrolę i ograniczenie ryzyka. Ponadto 
profesjonaliści pracujący na własny 
rachunek nie są objęci ochroną prawa w 
sferze ochrony pracowników, a przed 
podjęciem prac polegających na usuwaniu 
farby z użyciem DCM powinni oni zostać 
odpowiednio przeszkoleni. Od 
profesjonalistów powinno się również 
wymagać dostarczenia odpowiednich 
informacji w celu uzasadnienia dalszego 
stosowania DCM.

Or. en

Uzasadnienie

Samo szkolenie nie jest wystarczające do zapewnienia odpowiedniej ochrony prowadzącym 
własną działalność gospodarczą. Analogicznie do przepisów dyrektywy 98/24 wystarczające 
jest z ich strony przedstawienie uzasadnienia w przypadku gdy muszą skorzystać z odstępstwa 
od ogólnego zakazu.

Poprawka 23
John Bowis, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wprowadzanie na rynek i profesjonalne 
stosowanie produktów do usuwania farby 
zawierających DCM powinno być zatem 
zakazane przez wzgląd na ochronę zdrowia 
pracowników i ograniczenie liczby 
wypadków, w tym przede wszystkim 
śmiertelnych. Niemniej w przypadkach, 
gdzie zastąpienie produktów 
zawierających DCM wydaje się 
szczególnie trudne lub niewłaściwe, 

(8) Wprowadzanie na rynek i profesjonalne 
stosowanie wszelkiego typu produktów do 
usuwania farby powinno być zatem 
poddane przeglądowi w ramach REACH 
przez wzgląd na ochronę zdrowia 
pracowników i ograniczenie liczby 
wypadków, w tym przede wszystkim 
śmiertelnych. Tymczasem w celu 
zapewnienia dodatkowej ochrony 
profesjonalistów, wraz z każdym 



AM\735252PL.doc 11/21 PE409.588v02-00

PL

państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość dopuszczenia dalszego 
użytkowania DCM przez specjalnie 
licencjonowanych profesjonalistów. Za 
wydawanie i nadzorowanie stosownych 
licencji – w oparciu o wymóg 
obowiązkowych, ściśle określonych 
szkoleń – odpowiedzialne byłyby 
zainteresowane państwa członkowskie.

wprowadzanym do obrotu produktem 
zawierającym DCM należy dostarczyć 
zestaw informacji i porad na temat 
zdrowia i bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez zakaz stosowania przez profesjonalistów produktów do usuwania farby 
zawierających DCM nie można zapewnić zmniejszenia liczby wypadków. Przeciwnie, taki 
zakaz zwiększyłby liczbę wypadków, do których dochodzi z użyciem substancji 
alternatywnych. Biorąc pod uwagę wyższą skuteczność DCM oznaczałoby to dłuższe godziny 
pracy z użyciem substancji alternatywnych, co zwielokrotniłoby ryzyko. Obowiązek 
dołączenia do produktów do usuwania farby zawierających DCM zestawu informacji i porad 
obejmujących ocenę i zarządzanie ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa byłoby dodatkowym 
zabezpieczeniem.

Poprawka 24
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wprowadzanie na rynek i profesjonalne 
stosowanie produktów do usuwania farby 
zawierających DCM powinno być zatem 
zakazane przez wzgląd na ochronę zdrowia 
pracowników i ograniczenie liczby 
wypadków, w tym przede wszystkim 
śmiertelnych. Niemniej w przypadkach, 
gdzie zastąpienie produktów zawierających 
DCM wydaje się szczególnie trudne lub 
niewłaściwe, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość dopuszczenia 
dalszego użytkowania DCM przez 
specjalnie licencjonowanych 
profesjonalistów. Za wydawanie i 

(8) Wprowadzanie na rynek i profesjonalne 
stosowanie produktów do usuwania farby 
zawierających DCM powinno być zatem 
zakazane przez wzgląd na ochronę zdrowia 
pracowników i ograniczenie liczby 
wypadków, w tym przede wszystkim 
śmiertelnych. Niemniej w przypadkach, 
gdzie zastąpienie produktów zawierających 
DCM wydaje się szczególnie trudne lub 
niewłaściwe, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość dopuszczenia 
dalszego użytkowania DCM przez 
specjalnie licencjonowanych 
profesjonalistów. Za wydawanie i 
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nadzorowanie stosownych licencji – w 
oparciu o wymóg obowiązkowych, ściśle 
określonych szkoleń – odpowiedzialne 
byłyby zainteresowane państwa 
członkowskie. 

nadzorowanie stosownych licencji – w 
oparciu o wymóg szczegółowego 
uzasadnienia i obowiązkowych, ściśle 
określonych szkoleń – odpowiedzialne 
byłyby zainteresowane państwa 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Samo szkolenie nie jest wystarczające do zapewnienia odpowiedniej ochrony pracowników.
Analogicznie do przepisów dyrektywy 98/24 wystarczające jest z ich strony przedstawienie 
uzasadnienia w przypadku gdy muszą skorzystać z odstępstwa od ogólnego zakazu. 

Poprawka 25
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Skala wypadków (w tym śmiertelnych) 
odnotowanych w ramach użytkowania 
przemysłowego wskazuje na 
niedostateczny poziom przestrzegania 
przepisów dotyczących miejsca pracy. 
Narażenie na kontakt z DCM nie zostało 
dostatecznie ograniczone, a pracowników 
w obiektach przemysłowych powinny 
obejmować zaostrzone środki 
ograniczające ryzyko. Należy zadbać o 
środki zapobiegawcze w rodzaju 
odpowiedniej wentylacji miejsca pracy, 
odpowiedniego wyposażenia ochrony 
osobistej oraz dodatkowe przystosowanie 
zbiorników.

(9) Skala wypadków (w tym śmiertelnych) 
odnotowanych w ramach użytkowania 
przemysłowego wskazuje na 
niedostateczny poziom przestrzegania 
przepisów dotyczących miejsca pracy. 
Narażenie na kontakt z DCM nie zostało 
dostatecznie ograniczone, a pracowników 
w obiektach przemysłowych powinny 
obejmować zaostrzone środki 
ograniczające ryzyko. Należy zadbać o 
środki zapobiegawcze w rodzaju 
odpowiedniej wentylacji miejsca pracy, 
przestrzegającej dopuszczalne normy 
narażenia zawodowego, lub izolacyjnego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, 
osobnej przestrzeni o dobrej wentylacji do 
suszenia przedmiotów, z których usuwa 
się farbę, odpowiedniego wyposażenia 
ochrony osobistej oraz dodatkowe 
przystosowanie zbiorników.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy uściślić, że wentylacja w miejscu pracy musi gwarantować, że dopuszczalne normy 
narażenia zawodowego będą przestrzegane lub też, jako alternatywne rozwiązanie, musi być 
stosowany izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.  Aby w jak największym stopniu 
zmniejszyć narażenie na zatrucie DCM w czasie wykorzystania przemysłowego, suszenie 
przedmiotów, z których usuwa się farbę, powinno odbywać się w osobnym pomieszczeniu o 
dobrej wentylacji.

Poprawka 26
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W listopadzie 2007 r. Komitet 
Naukowy ds. Norm Zawodowego 
Narażenia zalecił maksymalne 
dopuszczalne wartości
dla średniego dopuszczalnego stężenia 8-
godzinnego i poziomu krótkotrwałego 
narażenia 15-minutowego. Należy 
ustanowić te poziomy jako najwyższe 
dopuszczalne limity, z którymi zgodność 
ma być osiągana poprzez stosowanie 
skutecznej wentylacji wyciągowej przez 
użytkowników przemysłowych, bez 
uszczerbku dla wszelkich niższych 
poziomów ustalonych na mocy przepisów 
krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zalecenia Komitetu Naukowego ds. Norm Zawodowego Narażenia powinny zostać 
wykorzystane w praktyce jako punkt odniesienia dla wentylacji wyciągowej w zastosowaniu 
przemysłowym. Zalecenia powinny stanowić o najwyższych dopuszczalnych limitach w UE, 
podczas gdy państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o ustaleniu niższych limitów (jak np. 
uczyniły to Węgry).
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Poprawka 27
John Bowis, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I – punkt (xx) – kolumna 2 – podpunkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W drodze odstępstwa od przepisów 
ust. 1 państwa członkowskie mogą 
dopuszczać dostarczanie produktów 
do usuwania farby zawierających 
dichlorometan licencjonowanym 
profesjonalistom.

(2) W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 produkty do usuwania farby zawierające 
dichlorometan mogą być wprowadzane do 
obrotu jako produkty ogólnodostępne pod 
warunkiem, że spełnione są wszystkie 
następujące warunki:
(a) pojemność opakowania nie jest 
większa niż 1 litr,
(b) opakowanie ma wąską szyjkę o 
średnicy nieprzekraczającej 20 mm i 
wyposażone jest w zamknięcie 
zabezpieczające przed dostępem dzieci, 
zgodne z normą BS EN ISO 8317:2004 
oraz BS EN 862:2005, 
(c) skład produktu do usuwania farby 
obejmuje środek opóźniający parowanie w 
ilości, dzięki której parowanie, w 
porównaniu do parowania czystego 
dichlorometanu, zmniejszone jest co 
najmniej o 97% w normalnych 
warunkach badań, 
(d) pojemnik jest opatrzony jasnym i 
wyraźnym oznakowaniem „Nie wdychać 
dymu. Stosować wyłącznie w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Jeżeli 
wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, 
nosić odpowiedni sprzęt ochrony dróg 
oddechowych.”

Or. en

Uzasadnienie

W ciągu ostatnich 18 lat nie zarejestrowano żadnego potwierdzonego wypadku śmiertelnego 
przy użyciu DCM, podczas gdy doszło do wypadków śmiertelnych z użyciem substancji 
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alternatywnych, niezależnie od faktu, że produkty do usuwania farby zawierające DCM 
stanowią 90% rynku. Biorąc pod uwagę fakt, że alternatywne substancje chemiczne są 
wyraźnie mniej skuteczne, zakaz stosowania produktów do usuwania farby zawierających 
DCM przyczyniłby się do dalszego wzrostu już i tak wysokiej liczby wypadków, do których 
dochodzi zarówno z użyciem lamp lutowniczych, jak i opalarek, o czym raport RPA nie 
wspomina. 

Poprawka 28
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I – punkt (xx) – kolumna 2 – podpunkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W drodze odstępstwa od przepisów 
ust. 1 państwa członkowskie mogą 
dopuszczać dostarczanie produktów 
do usuwania farby zawierających 
dichlorometan licencjonowanym 
profesjonalistom. 

(2) W drodze odstępstwa od przepisów 
ust. 1 państwa członkowskie mogą 
dopuszczać na okres pięciu lat 
dostarczanie produktów do usuwania farby 
zawierających dichlorometan 
licencjonowanym profesjonalistom, którzy 
dostarczyli informacje dotyczące:

(a) uzasadnienia wniosku o udzielenie 
odstępstwa,

(b) planowanej ilości dichlorometanu 
zużywanego rocznie,

(c) opisu działań i procesów,

(d) braku bezpieczniejszych substancji
alternatywnych dla dichlorometanu, 
odpowiednich do planowanego przez nich 
zastosowania,

(e) liczby pracowników, którzy mogą 
zostać zaangażowani,

(f) planowanych środków ostrożności w 
celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników, zwłaszcza poświadczenia 
dostępu do odpowiedniego wyposażenia 
ochrony osobistej,

(g) środków technicznych i 
organizacyjnych podjętych w celu 
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uniknięcia narażenia pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi, jakim podlegają odstępstwa od zakazu zgodnie z art. 9 ust. 3 dyrektywy 98/24/WE 
w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze 
środkami chemicznymi w miejscu pracy powinny mieć zastosowanie również w tym 
przypadku.

Poprawka 29
John Bowis, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I – punkt (xx) – kolumna 2 – podpunkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Licencje, o których mowa w ust. 2, są 
udzielane profesjonalistom przeszkolonym 
w zakresie bezpiecznego stosowania 
produktów do usuwania farby 
zawierających dichlorometan. Wymagane 
szkolenie obejmuje:

(3) W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 produkty do usuwania farby zawierające 
dichlorometan mogą być wprowadzane do 
obrotu jako produkty dostępne dla 
profesjonalistów pod warunkiem, że 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki:
(a) produkt do usuwania farby zawiera 
środek opóźniający parowanie w ilości, 
dzięki której parowanie, w porównaniu do 
parowania czystego dichlorometanu, 
zmniejszone jest co najmniej o 97% w 
normalnych warunkach badań,
(b) pojemnik jest opatrzony jasnym i 
wyraźnym oznakowaniem „Nie wdychać 
dymu. Stosować wyłącznie w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Jeżeli 
wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, 
nosić odpowiedni sprzęt ochrony dróg 
oddechowych.”,
(c) użytkownicy profesjonalni otrzymują z 
każdą dostawą produktów do usuwania 
farby zawierających DCM zestaw 
informacji i porad na temat zdrowia i 
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bezpieczeństwa, które obejmują co 
najmniej:

(a) Świadomość ryzyka, ocenę i panowanie 
nad ryzykiem dla zdrowia;

 Świadomość ryzyka, ocenę 
i panowanie nad ryzykiem dla 
zdrowia;

(b) Stosowanie odpowiedniej wentylacji;  Stosowanie odpowiedniej 
wentylacji; 

(c) Korzystanie z wyposażenia ochrony 
osobistej.

 Korzystanie z wyposażenia ochrony 
osobistej.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja wprowadzenia wymogu posiadania przez profesjonalnych użytkowników licencji 
na stosowanie produktów do usuwania farby zawierających DCM jest nieproporcjonalna, 
niepraktyczna, dyskryminująca i kosztowna. Wydawanie licencji jest zwykle zarezerwowane 
dla najbardziej niebezpiecznych działań. Wprowadzanie systemu licencji na usuwanie farby 
przy użyciu produktów zawierajacych DCM lub innych produktów zawierających 
rozpuszczalniki nie jest uzasadnione. Jeżeli konieczne są dodatkowe kontrole powinny one 
obejmować wymóg oznakowania informującego o opóźnianiu parowania oraz zestaw 
informacji dotyczących stosownych środków ostrożności. 

Poprawka 30
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I – punkt (xx) – kolumna 2 – podpunkt 3 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Licencje, o których mowa w ust. 2, są 
udzielane profesjonalistom przeszkolonym
w zakresie bezpiecznego stosowania 
produktów do usuwania farby 
zawierających dichlorometan. Wymagane 
szkolenie obejmuje:

(3) Licencje, o których mowa w ust. 2, 
mogą być udzielane jedynie 
profesjonalistom, którzy zostali 
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego 
stosowania produktów do usuwania farby 
zawierających dichlorometan, którzy 
dostarczyli pełne informacje, o których 
mowa w ust. 2, które zostały uznane za 
ważne i odpowiednie przez właściwe 
organy. Wymagane szkolenie obejmuje:
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Or. en

Uzasadnienie

Licencja powinna być udzielana profesjonalistom, którzy dostarczyli pełne informacje o 
planowanym przez nich użyciu DCM. Jeżeli informacje te zostaną uznane za ważne i 
odpowiednie, licencja udzielana jest po odpowiednim szkoleniu.

Poprawka 31
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I – punkt (xx) – kolumna 2 – podpunkt 3  akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Licencja jest odnawiana co pięć lat

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko dla profesjonalnych użytkowników i dla konsumentów zostanie w większym stopniu 
ograniczone, jeżeli szczegółowe szkolenie powtarzane jest regularnie i dostarczane są 
aktualne informacje dotyczące posługiwania się produktami do usuwania farby 
zawierającymi DCM oraz skutków nieprawidłowego ich stosowania.

Poprawka 32
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I – punkt (xx) – kolumna 2 – podpunkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Produkty do usuwania farby 
o zawartości dichlorometanu w stężeniu 
równym lub wyższym od 0,1 % masy 
mogą być stosowane w obiektach 

(4) Produkty do usuwania farby 
o zawartości dichlorometanu w stężeniu 
równym lub wyższym od 0,1 % masy 
mogą być stosowane w obiektach 
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przemysłowych, o ile spełnione są 
następujące warunki:

przemysłowych, o ile spełnione są 
następujące warunki:

(a) Stosowanie skutecznej wentylacji 
wyciągowej lub izolacyjnego sprzętu 
ochrony dróg oddechowych,

(a) Stosowanie skutecznej miejscowej 
wentylacji wyciągowej w pobliżu 
zbiorników zanurzeniowych lub 
izolacyjnego sprzętu ochrony dróg 
oddechowych,

(b) Szczelne zbiorniki z rozpuszczalnikiem, 
zamykane na czas przerwy w użytkowaniu;

(b) Wszelkie zbiorniki 
z rozpuszczalnikiem, zamykane na czas 
przerwy w użytkowaniu;

(c) Odpowiednie rękawice ochronne dla 
pracowników

(c) Odpowiednie rękawice ochronne i 
maski dla pracowników

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 33
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I – punkt (xx) – kolumna 2 – podpunkt 4  litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Stosowanie skutecznej wentylacji 
wyciągowej lub izolacyjnego sprzętu 
ochrony dróg oddechowych,

(a) Działanie skutecznej wentylacji 
wyciągowej, co do której wykazano, że 
gwarantuje pełną zgodność z 
dopuszczalnymi krajowymi normami 
narażenia zawodowego, które dla 
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średniego dopuszczalnego stężenia 8-
godzinnego nie przekraczają 100 ppm 
(353 mg/m3) lub 200 ppm (706 mg/m3) dla 
poziomu krótkotrwałego narażenia 15-
minutowego lub sprawdzone stosowanie 
izolacyjnego sprzętu ochrony dróg 
oddechowych,

Or. en

Uzasadnienie

Skala wypadków (w tym śmiertelnych) odnotowanych w ramach użytkowania przemysłowego 
wskazuje wyraźnie na niedostateczny poziom przestrzegania przepisów dotyczących miejsca 
pracy. Warunkiem każdego przemysłowego stosowania DCM powinno być dowiedzenie 
przestrzegania dopuszczalnych norm narażenia zawodowego. Wentylacja wyciągowa 
powinna zapewniać co najmniej zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami 
zalecanymi przez Komitet Naukowy ds. Norm Zawodowego Narażenia, podczas gdy państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o ustaleniu niższych limitów. Alternatywą jest 
dowiedzenie, że stosowany jest izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Poprawka 34
John Bowis, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I – punkt (xx) – kolumna 2 – podpunkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Nie naruszając innych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego 
w dziedzinie klasyfikacji, pakowania 
i etykietowania niebezpiecznych substancji 
i preparatów, począwszy od dnia [24 
miesiące po wejściu decyzji w życie] 
produkty do usuwania farby o zawartości 
dichlorometanu w stężeniu równym lub 
wyższym od 0,1 % masy muszą być 
wyraźnie i w sposób trwały oznakowane 
następującą informacją: „przeznaczone 
wyłącznie do użytku przemysłowego i 
profesjonalnego.”.”

(5) Nie naruszając innych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego 
w dziedzinie klasyfikacji, pakowania 
i etykietowania niebezpiecznych substancji 
i preparatów, począwszy od dnia [24 
miesiące po wejściu decyzji w życie] 
produkty do usuwania farby o zawartości 
dichlorometanu w stężeniu równym lub 
wyższym od 0,1 % masy oraz umieszczone 
w opakowaniach o pojemności większej 
niż 1 litr muszą być wyraźnie i w sposób 
trwały oznakowane następującą 
informacją: „przeznaczone wyłącznie do 
użytku przemysłowego i profesjonalnego.”
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Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten powinien zapewnić, ze opakowania o pojemności większej niż 1 litr nie będą 
sprzedawane konsumentom.

Poprawka 35
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 76/769/EWG
Załącznik I – punkt (xx) – kolumna 2 – podpunkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Nie naruszając innych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego 
w dziedzinie klasyfikacji, pakowania 
i etykietowania niebezpiecznych substancji 
i preparatów, począwszy od dnia [24 
miesiące po wejściu decyzji w życie] 
produkty do usuwania farby o zawartości 
dichlorometanu w stężeniu równym lub 
wyższym od 0,1 % masy muszą być 
wyraźnie i w sposób trwały oznakowane 
następującą informacją: „przeznaczone 
wyłącznie do użytku przemysłowego i 
profesjonalnego.”

(5) Nie naruszając innych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego 
w dziedzinie klasyfikacji, pakowania 
i etykietowania niebezpiecznych substancji 
i preparatów, począwszy od dnia [24 
miesiące po wejściu decyzji w życie] 
produkty do usuwania farby o zawartości 
dichlorometanu w stężeniu równym lub 
wyższym od 0,1 % masy muszą być 
wyraźnie i w sposób trwały oznakowane 
następującą informacją: „Niebezpieczne! 
Przeznaczone wyłącznie do użytku 
przemysłowego i profesjonalnego.”

Or. en

Uzasadnienie

Konsument będzie zaalarmowany i będzie w większym stopniu przekonany o tym, że 
zawartość jest dla niego szkodliwa.
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