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Alteração 14
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Existem alternativas ao DCM; não
obstante, qualquer produto químico 
destinado a dissolver um filme de tinta é 
susceptível de produzir um efeito na saúde 
humana. O DCM foi bem estudado e os 
seus efeitos sobre a saúde são bem 
conhecidos, mas as alternativas não 
foram estudadas com a mesma 
profundidade. Em muitos casos, têm 
ainda de ser avaliados inteiramente os 
perfis de perigo e risco para a saúde
humana e o ambiente.

Or. en

Justificação

A maioria das alternativas comporta riscos: A N-metilpirrolidona (NMP) é uma substância
de categoria 21.2

Os ésteres dibásicos foram considerados tóxicos para a saúde humana e o ambiente em
diversas reacções3.

As normas TRGS 612 aconselham a não utilizar NMP nem DMSO (dimetilo sulfóxido) que 
são absorvidos com muita facilidade pelo organismo4. 

O 1.3-dioxolano é altamente inflamável, produz efeitos tóxicos para a reprodução, é irritante
cutâneo e não é facilmente biodegradável. O álcool benzílico é tóxico por inalação, tem 
propriedades de sensibilização e é mais prejudicial para o ambiente aquático.

                                               
1 ECBI/55/05 Reunião do Comité Técnico C&L sobre a classificacão e a rotulagem das substâncias perigosas, 
Arona, 15-18 de Março de 2005.
2 Avaliação do impacto das restrições potenciais à comercialização e uso de DCM em decapantes; Estudo 
terminado pela RPA em Abril de 2007.
3 Sonawane, M et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, US Environmental Protection Agency, Março de 2008.
4 612: T: Normas técnicas para substâncias perigosas - substâncias e processos de substituição e restrições ao uso 
de decapantes à base de DCM, Fevereiro de 2006.
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Alteração 15
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Para assegurar que o actual nível de 
protecção não é reduzido e evitar uma 
maior exposição a riscos para a saúde 
humana e a segurança que actualmente 
não são conhecidos ou não estão 
quantificados, todos os ingredientes dos
decapantes alternativos devem ser 
avaliados com o mesmo rigor que o DCM. 
As decisões relativas à comercialização de 
decapantes deveriam ser adiadas até que 
quer os decapantes à base de DCM, quer
os decapantes alternativos tenham sido 
completamente avaliadas segundo as 
normas REACH.

Or. en

Justificação

Os exemplos anteriores mostram que apenas uma avaliação completa dos riscos de todas as 
alternativas como prevista em REACH pode assegurar que serão escolhidos os métodos mais 
seguros de remoção de tinta e que quaisquer medidas de controlo que os utilizadores 
precisarão de adoptar são proporcionais aos riscos para a saúde e a segurança.

Alteração 16
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os decapantes à base de DCM são 
utilizados pelo público em geral, em casa, 
para remover tintas, vernizes e lacas de 
interior e exterior. Não é possível garantir 

(3) Os decapantes à base de DCM são 
utilizados pelo público em geral, em casa, 
para remover tintas, vernizes e lacas de 
interior e exterior. Não é possível garantir 
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formação e vigilância relativamente à 
utilização segura de DCM pelo público em 
geral. Por conseguinte, a única medida
eficaz e proporcionada de eliminação de
riscos para os consumidores é uma 
proibição da colocação no mercado e da 
utilização de decapantes à base de DCM.

formação e vigilância relativamente à 
utilização segura de DCM pelo público em 
geral. Por conseguinte, uma abordagem
eficaz e proporcionada para minimizar os
riscos para os consumidores consiste numa 
série de medidas sobre a composição dos 
decapantes à base de DCM, o desenho dos
recipientes, e a visibilidade e o pormenor
das informações sobre segurança que 
devem ser fornecidas com cada produto.

Or. en

Justificação

Os riscos para os consumidores não serão eliminados se o DCM for proibido. As alternativas 
apresentam um risco que é necessário quantificar. Os riscos podem ser evitados adoptando 
medidas adicionais para aumentar a segurança de utilização do DCM: nível de retardante do
vapor, limitação do tamanho dos recipientes, recipientes de pescoço estreito, fecho de
segurança para as crianças, rotulagem de segurança perfeitamente visível. Nos últimos 18 
anos não houve qualquer morte por DCM, ao contrário do que aconteceu com produtos 
alternativos. A proibição do DCM levaria a uma utilização crescente de produtos 
alternativos perigosos.

Alteração 17
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os decapantes à base de DCM são 
utilizados pelo público em geral, em casa, 
para remover tintas, vernizes e lacas de 
interior e exterior. Não é possível garantir 
formação e vigilância relativamente à 
utilização segura de DCM pelo público em 
geral. Por conseguinte, a única medida 
eficaz e proporcionada de eliminação de 
riscos para os consumidores é uma 
proibição da colocação no mercado e da 
utilização de decapantes à base de DCM.

(3) Os decapantes à base de DCM são 
utilizados pelo público em geral, em casa, 
para remover tintas, vernizes e lacas de 
interior e exterior. Não é possível garantir 
formação e vigilância relativamente à 
utilização segura de DCM pelo público em 
geral. Por conseguinte, a única medida 
eficaz e proporcionada de eliminação de 
riscos para os consumidores é uma 
proibição da colocação no mercado, do
fornecimento e da utilização de decapantes 
à base de DCM.

Or. en
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Justificação

A fim de conseguir uma melhor protecção dos consumidores, deve evitar-se a possibilidade 
de os utilizadores profissionais e industriais distribuírem decapantes de pintura à base de 
DCM.

Alteração 18
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No intuito de assegurar o carácter 
executório proporcionado da eliminação 
progressiva ao longo da cadeia de 
abastecimento de decapantes que contêm 
DCM, importa fixar datas distintas para a 
proibição da primeira colocação no 
mercado e da última venda ao público em 
geral e a profissionais.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é necessária a eliminação progressiva se se adoptarem outras medidas, na pendência da 
avaliação de todos os métodos de decapagem.

Alteração 19
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Visto que é possível que os 
consumidores tenham acesso a 
decapantes à base de DCM, apesar da 
proibição aplicada ao longo da cadeia de 
abastecimento destinada a utilizadores 
profissionais e industriais, deve ser 

Suprimido
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colocado um aviso no produto.

Or. en

Justificação

Não é necessária uma fase de advertência se se adoptarem outras medidas para fornecer uma
melhor protecção do consumidor.

Alteração 20
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os casos mortais registados na Europa 
ao longo dos últimos 18 anos, relativos a 
utilizações industriais e profissionais, 
devem-se sobretudo à inadequação da 
ventilação e dos equipamentos de 
protecção individual, à utilização de 
reservatórios inadequados e a uma 
exposição prolongada ao DCM. Por 
conseguinte, convém impor restrições para 
controlar e reduzir os riscos associados às 
utilizações profissionais e industriais.

(6) Os casos mortais registados na Europa 
ao longo dos últimos 18 anos, relativos a 
utilizações industriais e profissionais, 
devem-se sobretudo à inadequação da 
ventilação e dos equipamentos de 
protecção individual, à utilização de 
reservatórios inadequados, a fórmulas de 
produto inadequadas com insuficiente 
quantidade de retardantes de vapor e a 
uma exposição prolongada ao DCM. Por 
conseguinte, convém impor restrições para 
controlar e reduzir os riscos associados às 
utilizações profissionais e industriais.

Or. en

Justificação

Algumas fórmulas antigas de DCM não continham uma quantidade adequada de retardantes 
de vapor para minimizar a vaporização.
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Alteração 21
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os profissionais são geralmente 
abrangidos pelas disposições da legislação 
relativa à protecção dos trabalhadores. No 
entanto, muitas actividades profissionais 
são frequentemente executadas em casa 
de consumidores que, muitas vezes, não 
dispõem de todas as medidas adequadas 
para gerir, controlar e reduzir os riscos 
para a saúde. Além disso, os 
trabalhadores por conta própria não se 
encontram abrangidos pelas disposições 
da legislação relativa à protecção dos 
trabalhadores e necessitariam de 
formação adequada antes de realizar 
actividades de decapagem de tinta 
utilizando produtos à base em DCM.

(7) Os profissionais são geralmente 
abrangidos pelas disposições da legislação 
relativa à protecção dos trabalhadores. As 
medidas adequadas para controlar os 
riscos para saúde e segurança durante 
qualquer tarefa de remoção de tinta 
dependem principalmente do desenho e 
utilização dos processos de trabalho 
adequados, ventilação adequada, e se 
necessário, a disposição de equipamento 
protector individual apropriado. O método 
de tinta que descascam utilizado (químico, 
mecânico, térmico), do objecto a tratar 
(carcaça, superfície, área, interno ou 
exterior), condições de aplicação 
(temperatura, tempo de exposição), meios 
de ventilação/exaustão, 
ferramentas/máquinas, etc. afecta as 
medidas de protecção que podem ser 
adequadas. Todos os métodos de remoção 
de tinta comportam riscos diferentes, 
específicos, pelo que informação 
adequada e formação são instadas, 
independentemente dos métodos físicos ou 
químicos utilizados, a sensibilizar 
trabalhadores para os riscos e íntimo com 
as medidas de protecção adequadas para 
a remoção segura de tinta.

Or. en

Justificação

Os requisitos específicos existentes na UE para proteger os profissionais e os trabalhadores 
incluem a avaliação dos riscos e o fornecimento da informação e instrução adequadas antes 
de começar um trabalho com materiais perigosos, independentemente do lugar e da causa1. 
                                               
1 Directiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à aplicação de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho
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As medidas adequadas para controlar e reduzir os riscos para a saúde e a segurança 
dependem de uma série de parâmetros. Deve ser dada formação para sensibilizar os
trabalhadores para os riscos e os familiarizar com as medidas de protecção adequadas para 
a remoção segura da tinta.

Alteração 22
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os profissionais são geralmente 
abrangidos pelas disposições da legislação 
relativa à protecção dos trabalhadores. No 
entanto, muitas actividades profissionais 
são frequentemente executadas em casa de 
consumidores que, muitas vezes, não 
dispõem de todas as medidas adequadas 
para gerir, controlar e reduzir os riscos para 
a saúde. Além disso, os trabalhadores por 
conta própria não se encontram abrangidos 
pelas disposições da legislação relativa à 
protecção dos trabalhadores e 
necessitariam de formação adequada antes 
de realizar actividades de decapagem de 
tinta utilizando produtos à base em DCM. 

(7) Os profissionais são geralmente 
abrangidos pelas disposições da legislação 
relativa à protecção dos trabalhadores. No 
entanto, muitas actividades profissionais 
são frequentemente executadas em casa de 
consumidores que, muitas vezes, não 
dispõem de todas as medidas adequadas 
para gerir, controlar e reduzir os riscos para 
a saúde. Além disso, os trabalhadores por 
conta própria não se encontram abrangidos 
pelas disposições da legislação relativa à 
protecção dos trabalhadores e 
necessitariam de formação adequada antes 
de realizar actividades de decapagem de 
tinta utilizando produtos à base em DCM. 
Deveria solicitar-se também aos
profissionais que facultem alguma 
informação que justifique o uso 
continuado de DCM.

Or. en

Justificação

A formação só por si não será suficiente para assegurar que os trabalhadores por conta 
própria tomem as medidas de protecção adequadas (ver considerando seguinte). Por 
analogia com as disposições da Directiva 98/24, apenas justificam por que precisam de uma 
derrogação à proibição geral.
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Alteração 23
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Deve, por conseguinte, aplicar-se uma 
proibição à colocação no mercado e à 
utilização de decapantes à base de DCM
por profissionais para proteger a sua saúde
e reduzir o número de acidentes, incluindo 
acidentes mortais. No entanto, caso se 
considere que a substituição de DCM é 
particularmente difícil ou inadequada, os 
Estados-Membros devem estar em posição 
de autorizar a continuação da utilização 
de DCM por profissionais especificamente 
autorizados. Os Estados-Membros serão 
responsáveis pela concessão e a vigilância 
das referidas licenças, o que deve 
pressupor uma formação obrigatória com 
requisitos específicos.

(8) Deve, por conseguinte, proceder-se à 
avaliação nos termos de REACH da
colocação no mercado e utilização de
qualquer tipo de decapantes por 
profissionais para proteger a sua saúde e 
reduzir o número de acidentes, incluindo 
acidentes mortais. Entretanto, e a fim de 
assegurar uma protecção adicional aos
profissionais, deve ser fornecido, com 
cada produto que contém DCM colocado 
no mercado, um conjunto de informação 
e conselho sobre saúde e segurança.

Or. en

Justificação

A proibição da utilização profissional dos decapantes à base de DCM não pode assegurar 
uma redução do número de acidentes. Pelo contrário aumentará o número de acidentes com 
produtos alternativos. A eficiência mais elevada do DCM significará horários de trabalho 
mais longos com produtos alternativos, multiplicando os riscos. Se for obrigatório incluir um
conjunto de informação nos decapantes à base de DCM que ofereça informação e conselhos 
relativos à avaliação e gestão dos riscos para a saúde e a segurança obtém-se uma 
salvaguarda adicional.

Alteração 24
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Deve, por conseguinte, aplicar-se uma (8) Deve, por conseguinte, aplicar-se uma 
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proibição à colocação no mercado e à 
utilização de decapantes à base de DCM 
por profissionais para proteger a sua saúde 
e reduzir o número de acidentes, incluindo 
acidentes mortais. No entanto, caso se 
considere que a substituição de DCM é 
particularmente difícil ou inadequada, os 
Estados-Membros devem estar em posição 
de autorizar a continuação da utilização de
DCM por profissionais especificamente 
autorizados. Os Estados-Membros serão 
responsáveis pela concessão e a vigilância 
das referidas licenças, o que deve 
pressupor uma formação obrigatória com 
requisitos específicos. 

proibição à colocação no mercado e à 
utilização de decapantes à base de DCM 
por profissionais para proteger a sua saúde 
e reduzir o número de acidentes, incluindo 
acidentes mortais. No entanto, caso se 
considere que a substituição de DCM é 
particularmente difícil ou inadequada, os 
Estados-Membros devem estar em posição 
de autorizar a continuação da utilização de
DCM por profissionais especificamente 
autorizados. Os Estados-Membros serão 
responsáveis pela concessão e a vigilância 
das referidas licenças, o que deve 
pressupor justificações específicas e uma 
formação obrigatória com requisitos 
específicos.

Or. en

Justificação

A formação por si só não é suficiente para assegurar que os trabalhadores se protegem 
adequadamente. Por analogia com as disposições da Directiva 98/24, justificam apenas por
que precisam de uma derrogação à proibição geral.

Alteração 25
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O número de acidentes e de acidentes 
não mortais registados durante a execução 
de actividades industriais constitui um 
indicador da execução inadequada da 
legislação relativa ao local de trabalho. A 
exposição ao DCM continua a ser elevada 
e devem ser aplicadas mais medidas de 
redução dos riscos a que se encontram 
expostos os trabalhadores nas instalações 
industriais. Devem ser adoptadas medidas 
de prevenção como boa ventilação no local 
de trabalho, equipamentos de protecção 

(9) O número de acidentes e de acidentes 
não mortais registados durante a execução 
de actividades industriais constitui um 
indicador da execução inadequada da 
legislação relativa ao local de trabalho. A 
exposição ao DCM continua a ser elevada 
e devem ser aplicadas mais medidas de 
redução dos riscos a que se encontram 
expostos os trabalhadores nas instalações 
industriais. Devem ser adoptadas medidas 
de prevenção como boa ventilação no local 
de trabalho respeitando os limites de 
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individual adequados e modificações 
adicionais dos reservatórios.

exposição profissional ou equipamento de 
protecção respiratória com uma 
alimentação de ar independente, áreas 
ventiladas separadas para a secagem dos 
artigos decapados, equipamentos de 
protecção individual adequados e 
modificações adicionais dos reservatórios.

Or. en

Justificação

Deve ser especificado que a ventilação de local de trabalho deve ser de modo a respeitar os 
limites de exposição profissional ou, alternativamente, que deve ser utilizado equipamento de 
protecção respiratória com uma alimentação de ar independente. Para reduzir o mais 
possível a exposição ao DCM na utilização industrial, a secagem dos artigos decapados deve 
ter lugar numa área ventilada.

Alteração 26
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em Novembro de 2007, o Comité 
Científico em Matéria de Limites de 
Exposição Profissional a Agentes 
Químicos recomendou valores-limite de 
exposição profissional para a média 
ponderada cronológica de oito horas e 
para um nível de exposição de curto prazo
de 15 minutos. É adequado estabelecer 
estes níveis como limites máximos que 
devem serem alcançados por uma 
ventilação de exaustão eficaz para a 
utilização industrial, sem prejuízo de 
quaisquer níveis inferiores fixados nos 
termos da legislação nacional. 

Or. en
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Justificação

As recomendações do Comité Científico em Matéria de Limites de Exposição Profissional a 
Agentes Químicos deveriam ser postas em prática como referências para os sistemas de 
ventilação por exaustão em utilização industrial. As suas recomendações deveriam ser o nível 
máximo da UE, embora os Estados-Membros possam optar por níveis mais baixos (como é o
caso, por exemplo, na Hungria).

Alteração 27
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto xx – coluna 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em derrogação ao n.º 1, os Estados-
Membros podem autorizar a venda de 
decapantes que contêm diclorometano a 
profissionais autorizados.

(2) Em derrogação ao n.º 1, os decapantes
que contêm diclorometano podem ser 
colocados no mercado para abastecimento 
ao grande público se forem cumpridas
todas as condições seguintes:
(a) o tamanho do recipiente não é igual 
ou inferior a 1 litro,
(b) o recipiente tem um pescoço estreito 
com um diâmetro máximo de 20 mm e 
tem um fecho de segurança resistente à 
manipulação por crianças em 
conformidade com BS EN ISO 8317:2004 
e BS EN 862:2005, 
(c) a composição do decapante de tinta 
contém um retardador de vapor em tal 
quantidade que a vaporização comparada 
com a do diclorometano puro é reduzida 
em, no mínimo, 97% em condições de 
ensaio normalizadas, 
(d) no recipiente figura de forma clara e 
destacada a advertência "Não respirar as 
emanações. Utilizar apenas em áreas bem 
ventiladas. Se não for possível uma 
ventilação suficiente, vestir o 
equipamento de protecção respiratória 
apropriado".
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Or. en

Justificação

Não houve, nos últimos 18 anos, acidentes mortais confirmados de consumidores que usavam 
DCM, contra a morte de um consumidor de um produto alternativo, apesar de os decapantes
DCM representarem 90% do mercado. Como os produtos químicos alternativos são 
claramente menos eficazes, a proibição de utilização pelos consumidores de decapantes
DCM aumentaria ainda o número já elevado de incidentes com tochas de sopro e pistolas
térmicas, ignorados no relatório RPA.

Alteração 28
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto xx – coluna 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em derrogação ao n.º 1, os Estados-
Membros podem autorizar a venda de 
decapantes que contêm diclorometano a 
profissionais autorizados. 

(2) Em derrogação ao n.º 1, os Estados-
Membros podem autorizar durante um
período de cinco anos a venda de 
decapantes que contêm diclorometano a 
profissionais autorizados que tenham
fornecido a seguinte informação:

(a) motivo do pedido de derrogação,

(b) quantidade do agente químico a 
utilizar anualmente,

(c) actividades realizadas e processos 
aplicados;

(d) ausência das alternativas mais seguras 
que o diclorometano para os seus fins,

(e) número de trabalhadores susceptíveis 
de serem implicados,

(f) as precauções previstas para proteger a 
segurança e a saúde de trabalhadores em 
causa, em particular prova de acesso a 
equipamento protector individual 
adequado,

(g) medidas técnicas e organizativas 
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tomadas para evitar a exposição dos 
trabalhadores.

Or. en

Justificação

Devem aplicar-se também neste caso os requisitos para as derrogações à proibição, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 9.° da Directiva 98/24/CE relativa à protecção da saúde 
e da segurança de trabalhadores contra os riscos relacionados com os agentes químicos no 
trabalho. 

Alteração 29
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto xx – coluna 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A autorização referida no n.º 2 será 
concedida a profissionais que tenham 
recebido formação relativa à utilização 
segura de decapantes que contêm 
diclorometano. A formação deve 
abranger:

(3) Em derrogação ao n.º 1, os decapantes
que contêm diclorometano podem ser 
colocados no mercado para abastecimento 
a profissionais se forem cumpridas todas 
as condições seguintes:

(a) o decapante de tinta contém um 
retardador de vapor em tal quantidade
que a vaporização comparada com a do 
diclorometano puro é reduzida em, no 
mínimo, 97% em condições de ensaio 
normalizadas,
(b) no recipiente figura de forma clara e 
destacada a advertência "Não respirar as 
emanações. Utilizar apenas em áreas bem 
ventiladas. Se não for possível uma 
ventilação suficiente, vestir o 
equipamento de protecção respiratória 
apropriado",
(c) os utilizadores profissionais recebem 
com cada abastecimento de decapantes à 
base de DCM um conjunto de informação 
e conselhos sobre saúde e segurança que 
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incluirá, no mínimo:

(a) a consciencialização, avaliação e gestão 
dos riscos para a saúde,

 a consciencialização, avaliação e 
gestão dos riscos para a saúde,

(b) a utilização de ventilação adequada,  a utilização de ventilação adequada, 

(c) a utilização de equipamentos de 
protecção individual adequados.

 a utilização de equipamentos de 
protecção individual adequados.

Or. en

Justificação

A proposta de exigir autorização para a utilização profissional dos decapantes à base de 
DCM é desproporcionada, impraticável, discriminatória e onerosa. A autorização é
geralmente reservada às actividades mais perigosas. A decapagem utilizando decapantes à
base de DCM ou outros produtos solventes não justifica um sistema de autorização. Se forem 
exigidos controlos adicionais, estes deveriam incluir requisitos relativos aos retardantes de 
vapor, à rotulagem e a um pacote de informação abordando as medidas cautelares 
adequadas. 

Alteração 30
Gyula Hegyi

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto xx – coluna 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A autorização referida no n.º 2 será
concedida a profissionais que tenham 
recebido formação relativa à utilização 
segura de decapantes que contêm 
diclorometano. A formação deve abranger:

(3) A autorização referida no n.º 2 apenas 
poderá ser concedida a profissionais que 
tenham facultado a informação completa 
referida no n.º 2, informação que foi 
considerada válida e adequada pelas 
autoridades competentes, e que tenham
recebido formação relativa à utilização 
segura de decapantes que contêm 
diclorometano. A formação deve abranger:

Or. en
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Justificação

A autorização apenas deveria ser concedida aos profissionais que tenham facultado
informação completa relativamente à utilização de DCM pretendida. Se esta informação for 
considerada válida e adequada, deve ser concedida uma autorização após uma formação 
adequada.

Alteração 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto xx – coluna 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

A autorização deve ser renovada de cinco 
em cinco anos.

Or. en

Justificação

O risco para profissionais e consumidores será mais reduzido se for repetida regularmente
uma formação aprofundada e for fornecida informação actualizada sobre a manipulação e os 
efeitos do uso indevido dos decapantes à base de DCM.

Alteração 32
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto xx – coluna 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os decapantes que contêm 
diclorometano em grau de concentração 
equivalente ou superior a 0,1%, em massa, 
podem ser utilizados em instalações 
industriais, apenas se forem cumpridos os 
seguintes requisitos:

(4) Os decapantes que contêm 
diclorometano em grau de concentração 
equivalente ou superior a 0,1%, em massa, 
podem ser utilizados em instalações 
industriais, apenas se forem cumpridos os 
seguintes requisitos:
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(a) evacuação do ar ou equipamentos de 
protecção da respiração com entrada de ar 
independente,

(a) evacuação local do ar em torno do 
tanque de imersão ou equipamentos de 
protecção da respiração com entrada de ar 
independente,

(b) reservatórios de decapante fechados e 
cobertos quando não estiverem a ser 
utilizados,

(b) todos os reservatórios de decapante 
fechados e cobertos quando não estiverem 
a ser utilizados,

(c) luvas de protecção adequadas para os 
utilizadores.

(c) luvas e máscaras de protecção 
adequadas para os utilizadores.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 33
Carl Schlyter

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto xx – coluna 2 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) evacuação do ar ou equipamentos de 
protecção da respiração com entrada de ar 
independente,

(a) funcionamento de uma evacuação do 
ar da qual se tenha demonstrado que 
cumpre plenamente os limites nacionais 
de exposição profissional que não
superem as 100 ppm (353 mg/m3) para 
uma média ponderada cronológica de oito 
horas ou 200 ppm (706 mg/m3) para um 
nível de exposição de curto prazo de 15 
minutos, ou uso comprovado de 
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equipamentos de protecção da respiração 
com entrada de ar independente,

Or. en

Justificação

O número de acidentes mortais e não mortais registados durante a execução de actividades 
industriais constitui um indicador da execução inadequada da legislação relativa ao local de 
trabalho. Qualquer utilização industrial de DCM deveria ser sujeita à prova clara de que os 
limites de exposição profissional são respeitados. No mínimo, a ventilação de exaustão 
deveria alcançar os valores-limite recomendados pelo Comité Científico em Matéria de 
Limites de Exposição Profissional, embora os Estados-Membros possam optar por níveis 
inferiores. Alternativamente, tem de ser provada a utilização de equipamento de protecção 
respiratória adequado com alimentação de ar independente.

Alteração 34
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto xx – coluna 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Sem prejuízo de outras disposições da 
legislação comunitária relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e preparações perigosas, os 
decapantes que contêm mais de 0,1% de 
diclorometano, em massa, devem, após [24 
meses após a entrada em vigor da presente 
decisão], ostentar de maneira legível e 
indelével a menção seguinte: «Reservado a 
utilizações industriais e profissionais.»

(5) Sem prejuízo de outras disposições da 
legislação comunitária relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e preparações perigosas, os 
decapantes que contêm mais de 0,1% de 
diclorometano, em massa, e embalados em 
recipientes com capacidade superior a 1 
litro, devem, após [24 meses após a entrada 
em vigor da presente decisão], ostentar de 
maneira legível e indelével a menção 
seguinte: «Reservado a utilizações 
industriais e profissionais.»

Or. en

Justificação

Esta medida visa garantir que os recipientes com capacidade superior a 1 litro não são 
vendidos aos consumidores.
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Alteração 35
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I – ponto xx – coluna 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Sem prejuízo de outras disposições da 
legislação comunitária relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e preparações perigosas, os 
decapantes que contêm mais de 0,1% de 
diclorometano, em massa, devem, após [24 
meses após a entrada em vigor da presente 
decisão], ostentar de maneira legível e 
indelével a menção seguinte: «Reservado a 
utilizações industriais e profissionais.»

(5) Sem prejuízo de outras disposições da 
legislação comunitária relativas à 
classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias e preparações perigosas, os 
decapantes que contêm mais de 0,1% de 
diclorometano, em massa, devem, após [24 
meses após a entrada em vigor da presente 
decisão], ostentar de maneira legível e 
indelével a menção seguinte: perigosas,
«Perigo: Reservado exclusivamente a 
utilizações industriais e profissionais.»

Or. en

Justificação

O consumidor será alarmado e mais convencido de que o conteúdo lhe é prejudicial.
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