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Amendamentul 14
John Bowis, Struan Stevenson

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Există alternative la DCM. Totuși, 
orice produs chimic destinat dizolvării 
unei pelicule de vopsea va avea, probabil, 
consecințe asupra sănătății umane.     
DCM a fost cercetat foarte bine și 
consecințele sale asupra sănătății sunt 
foarte bine cunoscute, dar alternativele 
sale nu au fost cercetate în aceeași 
măsură. În multe cazuri mai este încă 
necesară o evaluare completă a 
profilurilor de risc pentru sănătatea 
umană și pentru mediu. 

Or. en

Justificare

Majoritatea alternativelor prezintă riscuri: NMP  este o substanță1 reprezentativă din 
categoria 2.2

S-a constatat că DBE (dibrometan) este toxic pentru sănătatea umană și mediu în ceea ce 
privește mai mulți parametri3.
TRGS 612 nu recomandă utilizarea NMP sau a dimetilului sulfoxid (DMSO), care sunt foarte 
ușor absorbite în organism4. 

1,3-dioxolan este foarte inflamabil, are efecte toxice pentru reproducere, este iritant pentru 
piele și nu este ușor biodegradabil. Alcolul benzilic este nociv dacă este inhalat, are 
proprietăți sensibilizante și este mai dăunător pentru mediul acvatic.

                                               
1 ECBI/55/05 Reuniunea comisiei tehnice C&E pentru clasificarea și etichetarea substanțelor periculoase, Arona, 
15-18 martie 2005.

2 „Evaluarea consecințelor potențialelor restricții asupra distribuției și a utilizării diclormetanului în decapanții 
pentru vopsele ”, studiu RPA finalizat în aprilie 2007.
3 Sonawane, M et al., caracterizare a riscurilor în ceea ce privește nivelul de siguranță în cazul substanțelor 
chimice produse în volum mare, de exemplu categoria esterilor dibazici, Agenția Statelor Unite pentru Protecția 
Mediului, martie 2008.
4 612: Norme tehnice pentru substanțe periculoase - substanțe substitut, procesele de substituire și restricțiile 
privind utilizarea decapanților pentru vopsele pe bază de cloruri de metilen, februarie 2006.
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Amendamentul 15
John Bowis, Struan Stevenson

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru a preveni reducerea nivelului  
actual de protecție, precum și expunerea 
sănătății și a siguranței umane la riscuri 
suplimentare, care în prezent sunt 
necunoscute sau nu sunt măsurate, ar 
trebui evaluate, cu aceeași rigoare ca în 
cazul DCM, toate ingredientele 
decapanților pentru vopsele. Deciziile 
privind comercializarea decapanților 
pentru vopsele ar trebui amânate până în 
momentul în care atât decapanții pentru 
vopsele pe bază de DCM, cât și 
alternativele acestora au fost analizate cu 
minuțiozitate și în conformitate cu 
regulamentul REACH. 

Or. en

Justificare

Exemplele de mai sus arată că numai o evaluare completă a riscurilor privind toate 
alternativele, astfel cum este prevăzut în Regulamentul REACH, poate garanta că sunt alese 
cele mai sigure metode de decapare a vopselelor și că orice măsură de control necesară pe 
care utilizatorii vor trebui să o adopte este proporțională cu riscurile pentru sănătate și 
siguranță.

Amendamentul 16
John Bowis, Struan Stevenson

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Decapanții pentru vopsele pe bază de 
DCM sunt utilizați de către consumatori 

(3) Decapanții pentru vopsele pe bază de 
DCM sunt utilizați de către consumatori 
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pentru îndepărtarea vopselelor, a 
smalțurilor și a lacurilor atât în interiorul, 
cât și în exteriorul locuinței. Utilizarea în 
siguranță a DCM de către consumatori nu 
poate fi asigurată prin formare sau 
supraveghere. Prin urmare, singura 
măsură eficientă și proporționată de 
eliminare a riscurilor pentru consumatori
este interzicerea comercializării și 
utilizării decapanților pentru vopsele pe 
bază de DCM.

pentru îndepărtarea vopselelor, a 
smalțurilor și a lacurilor atât în interiorul, 
cât și în exteriorul locuinței. Utilizarea în 
siguranță a DCM de către consumatori nu 
poate fi asigurată prin formare sau 
supraveghere. Prin urmare, o abordare
eficientă și proporționată în vederea 
reducerii riscurilor pentru consumatori
constă într-o serie de măsuri privind 
compoziția decapanților pentru vopsele pe 
bază de DCM, proiectarea containerelor,
precum și gradul de evidențiere și de 
detaliere al informațiilor privind 
sănătatea și siguranța, care urmează să 
fie furnizate în legătură cu fiecare produs.

Or. en

Justificare

Riscurile pentru consumatori nu sunt eliminate în cazul în care DCM este interzis. 
Alternativele prezintă un risc care trebuie cuantificat. Riscurile pot fi evitate prin luarea de 
măsuri suplimentare pentru a crește siguranța utilizării DCM: un nivel minim de retardant de 
evaporare, limitări ale dimensiunii recipientelor, recipiente cu gât îngust, închideri de 
protecție împotriva accesului copiilor, etichetare de siguranță foarte vizibilă. În ultimii 18 ani 
nu a existat niciun deces cauzat de DCM în rândul consumatorilor, spre deosebire de 
alternativele acestuia1. O interzicere a utilizării DCM ar conduce la o utilizare ridicată a 
alternativelor periculoase.

Amendamentul 17
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Decapanții pentru vopsele pe bază de 
DCM sunt utilizați de către consumatori 
pentru îndepărtarea vopselelor, a 
smalțurilor și a lacurilor atât în interiorul, 
cât și în exteriorul locuinței. Utilizarea în 
siguranță a DCM de către consumatori nu 
poate fi asigurată prin formare sau 

(3) Decapanții pentru vopsele pe bază de 
DCM sunt utilizați de către consumatori 
pentru îndepărtarea vopselelor, a 
smalțurilor și a lacurilor atât în interiorul, 
cât și în exteriorul locuinței. Utilizarea în 
siguranță a DCM de către consumatori nu 
poate fi asigurată prin formare sau 

                                               
1 SVP Germania 2008.
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supraveghere. Prin urmare, singura măsură 
eficientă și proporționată de eliminare a 
riscurilor pentru consumatori este 
interzicerea comercializării și utilizării 
decapanților pentru vopsele pe bază de 
DCM.

supraveghere. Prin urmare, singura măsură 
eficientă și proporționată de eliminare a 
riscurilor pentru consumatori este 
interzicerea comercializării, furnizării și a
utilizării decapanților pentru vopsele pe 
bază de DCM.

Or. en

Justificare

Pentru a realiza o mai bună prevenire în rândul consumatorilor, posibilitatea distribuirii de 
către utilizatorii profesionali și industriali a decapanților pentru vopsele pe bază de DCM 
trebuie, de asemenea, evitată.

Amendamentul 18
John Bowis, Struan Stevenson

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a asigura o punere în aplicare 
proporționată a retragerii treptate, pe 
întregul lanț de aprovizionare cu 
decapanți pentru vopsele pe bază de 
DCM, ar trebui stabilite date diferite 
pentru interzicerea primei introduceri pe 
piață și pentru interzicerea vânzării finale 
către consumatori și profesioniști.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este necesară o eliminare, în cazul în care sunt luate alte măsuri în așteptarea evaluării 
tuturor metodelor de decapare a vopselelor.
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Amendamentul 19
John Bowis, Struan Stevenson

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Deoarece, în ciuda interdicției, 
consumatorii ar putea avea acces la 
decapanții pentru vopsele pe bază de 
DCM prin lanțul de distribuție destinat 
utilizatorilor profesionali și industriali, pe 
produs ar trebui să figureze un 
avertisment.

eliminat

Or. en

Justificare

În cazul în care sunt luate măsuri pentru a oferi o mai bună protecție a consumatorilor, nu 
mai este necesară înscrierea un avertisment.

Amendamentul 20
John Bowis, Struan Stevenson

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Accidentele mortale înregistrate în 
Europa în ultimii 18 ani ca urmare a 
utilizărilor profesionale și industriale sunt 
cauzate în principal de ventilații 
inadecvate, de echipamente individuale de 
protecție improprii, de utilizarea unor 
rezervoare inadecvate și de expunerea la 
DCM pe termen lung. Prin urmare, ar 
trebui impuse restricții cu scopul de a 
controla și de a reduce riscurile legate de 
utilizările profesionale și industriale.

(6) Accidentele mortale înregistrate în 
Europa în ultimii 18 ani ca urmare a 
utilizărilor profesionale și industriale sunt 
cauzate în principal de ventilații 
inadecvate, de echipamente individuale de 
protecție improprii, de compoziții 
necorespunzătoare ale produselor, acestea 
conținând cantități insuficiente de 
retardanți de evaporare, și de expunerea la 
DCM pe termen lung. Prin urmare, ar 
trebui impuse restricții cu scopul de a 
controla și de a reduce riscurile legate de 
utilizările profesionale și industriale.
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Or. en

Justificare

Unele dintre compozițiile vechi ale DCM nu conțineau cantitatea corespunzătoare de 
retardanți de evaporare utilizați pentru a minimiza evaporarea.

Amendamentul 21
John Bowis, Struan Stevenson

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Profesioniștii se află, în general, sub 
incidența dispozițiilor din legislația 
referitoare la protecția muncii. Cu toate 
acestea, numeroase activități profesionale 
sunt deseori efectuate la sediul clienților, 
care de multe ori nu dispun de măsuri 
adecvate pentru gestionarea, controlul și 
reducerea riscurilor pentru sănătate. Mai 
mult, lucrătorii independenți nu intră sub 
incidența prevederilor din legislația 
referitoare la protecția muncii, aceștia 
necesitând o formare adecvată pentru a 
putea desfășura activități de decapare 
care utilizează decapanți pentru vopsele 
pe bază de DCM.

(7) Profesioniștii se află, în general, sub 
incidența dispozițiilor din legislația 
referitoare la protecția muncii. Măsurile 
adecvate de control al riscurilor pentru 
sănătate și siguranță in timpul oricărei 
sarcini de îndepărtare a unei vopsele 
depind, în principal, de elaborarea și 
utilizarea unor procese de lucru adecvate, 
de o ventilație corespunzătoare și, în cazul 
în care este necesar, de furnizarea de 
echipamente individuale de protecție 
corespunzătoare. Metoda de decapare a 
vopselelor folosită (chimică, mecanică, 
termică), obiectul care urmează a fi 
decapat (substrat, suprafață, zonă, 
interior sau exterior), condițiile de 
folosire (temperatură, timp de expunere), 
mijloacele de ventilație/evacuare, 
mașini-uneltele/mecanismele etc. 
afectează măsurile de protecție care ar 
putea fi adecvate. Toate metodele de 
îndepărtare a vopselelor prezintă riscuri 
specifice, de aceea este necesar să se 
furnizeze informațiile adecvate și să se 
efectueze o formare corespunzătoare, 
indiferent de metodele fizice sau chimice 
folosite, pentru a sensibiliza lucrătorii cu 
privire la riscuri și a-i familiariza cu 
măsurile de protecție adecvate pentru 
îndepărtarea vopselelor în condiții de 
siguranță.      
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Or. en

Justificare

Cerințele UE specifice existente pentru a proteja lucrătorii profesioniști și industriali includ 
evaluarea riscului și furnizarea informațiilor adecvate și a instructajului înaintea începerii 
unei activități care implică folosirea unor materiale periculoase, indiferent de loc și de 
cauză1. 

Măsurile corespunzătoare pentru a controla și a reduce riscurile pentru sănătate și siguranță 
depind de o diversitate de parametri. Ar trebui efectuată o instruire pentru sensibilizarea 
lucrătorilor cu privire la riscuri și pentru a-i familiariza cu măsurile corespunzătoare de 
protecție în vederea unei decapări a vopselelor în condiții de siguranță.

Amendamentul 22
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Profesioniștii se află, în general, sub 
incidența dispozițiilor din legislația 
referitoare la protecția muncii. Cu toate 
acestea, numeroase activități profesionale 
sunt deseori efectuate la sediul clienților, 
care de multe ori nu dispun de măsuri 
adecvate pentru gestionarea, controlul și 
reducerea riscurilor pentru sănătate. Mai 
mult, lucrătorii independenți nu intră sub 
incidența prevederilor din legislația 
referitoare la protecția muncii, aceștia 
necesitând o formare adecvată pentru a 
putea desfășura activități de decapare care 
utilizează decapanți pentru vopsele pe bază 
de DCM. 

(7) Profesioniștii se află, în general, sub 
incidența dispozițiilor din legislația 
referitoare la protecția muncii. Cu toate 
acestea, numeroase activități profesionale 
sunt deseori efectuate la sediul clienților, 
care de multe ori nu dispun de măsuri 
adecvate pentru gestionarea, controlul și 
reducerea riscurilor pentru sănătate. Mai 
mult, lucrătorii independenți nu intră sub 
incidența prevederilor din legislația 
referitoare la protecția muncii, aceștia 
necesitând o formare adecvată pentru a 
putea desfășura activități de decapare care 
utilizează decapanți pentru vopsele pe bază 
de DCM. Profesioniștii ar trebui, de 
asemenea, să aibă obligația de a furniza 
anumite informații pentru justificarea 
faptului că aceștia continuă să utilizeze 
DCM.   

Or. en

                                               
1 Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind securitatea lucrătorilor.
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Justificare

Instruirea în sine nu este suficientă pentru a garanta că lucrătorii independenți se protejează 
în mod corespunzător. Prin analogie cu dispozițiile Directivei 98/24, aceștia doar justifică 
motivul pentru care necesită derogare de la interdicția generală.

Amendamentul 23
John Bowis, Struan Stevenson

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Introducerea pe piață și utilizarea
decapanților pentru vopsele pe bază de
DCM de către profesioniști ar trebui
interzise pentru a proteja sănătatea acestora 
și pentru a reduce numărul deceselor și al 
accidentelor. Cu toate acestea, în cazul în 
care înlocuirea DCM este deosebit de 
dificilă sau inadecvată, statele membre ar 
trebui să poată permite utilizarea în 
continuare a DCM de către profesioniștii 
care dețin autorizații speciale. Statele 
membre vor fi răspunzătoare de 
acordarea și monitorizarea acestor 
autorizații, care ar trebui acordate numai 
în baza unei formări obligatorii, cu 
cerințe specifice. 

(8) Introducerea pe piață și utilizarea
oricărui tip de decapanți pentru vopsele de 
către profesioniști ar trebui, prin urmare, 
evaluate conform regulamentului 
REACH pentru a proteja sănătatea acestora 
și pentru a reduce numărul deceselor și al 
accidentelor. Între timp, pentru a se 
asigura o protecție suplimentară a 
lucrătorilor profesioniști, fiecare produs 
care conține DCM și care este introdus pe 
piață ar trebui însoțit de un pachet de 
informații privind sănătatea și siguranța.  

Or. en

Justificare

O interzicere a utilizării în scopuri profesionale a decapanților pentru vopsele pe bază de 
DCM nu poate asigura o reducere a numărului de accidente. Dimpotrivă, aceasta va crește 
numărul accidentelor cauzate de alternative. Eficacitatea mai ridicată a DCM înseamnă mai 
multe ore de lucru cu alternative și creșterea numărului de riscuri. Obligativitatea existenței 
unui pachet de informații care să însoțească decapanții pentru vopsele pe bază de DCM și 
care să ofere informații și recomandări privind evaluarea și gestionarea riscurilor pentru 
sănătate și siguranță ar constitui o protecție suplimentară.
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Amendamentul 24
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Introducerea pe piață și utilizarea 
decapanților pentru vopsele pe bază de 
DCM de către profesioniști ar trebui 
interzise pentru a proteja sănătatea acestora 
și pentru a reduce numărul deceselor și al 
accidentelor. Cu toate acestea, în cazul în 
care înlocuirea DCM este deosebit de 
dificilă sau inadecvată, statele membre ar 
trebui să poată permite utilizarea în 
continuare a DCM de către profesioniștii 
care dețin autorizații speciale. Statele 
membre vor fi răspunzătoare de acordarea 
și monitorizarea acestor autorizații, care ar 
trebui acordate numai în baza unei formări 
obligatorii, cu cerințe specifice.

(8) Introducerea pe piață și utilizarea 
decapanților pentru vopsele pe bază de 
DCM de către profesioniști ar trebui 
interzise pentru a proteja sănătatea acestora 
și pentru a reduce numărul deceselor și al 
accidentelor. Cu toate acestea, în cazul în 
care înlocuirea DCM este deosebit de 
dificilă sau inadecvată, statele membre ar 
trebui să poată permite utilizarea în 
continuare a DCM de către profesioniștii 
care dețin autorizații speciale. Statele 
membre vor fi răspunzătoare de acordarea 
și monitorizarea acestor autorizații, care ar 
trebui acordate în baza unor motive bine 
justificate și a unei formări obligatorii, cu 
cerințe specifice.

Or. en

Justificare

Instruirea în sine nu este suficientă pentru a garanta că lucrătorii independenți se protejează 
în mod corespunzător. Prin analogie cu dispozițiile Directivei 98/24, aceștia doar justifică 
motivul pentru care necesită derogare de la interdicția generală. 

Amendamentul 25
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Numărul de decese și de accidente 
înregistrate în cadrul activităților 
industriale reprezintă un indicator al 
aplicării inadecvate a legislației muncii. 
Deoarece expunerea la DCM este în 

(9) Numărul de decese și de accidente 
înregistrate în cadrul activităților 
industriale reprezintă un indicator al 
aplicării inadecvate a legislației muncii. 
Deoarece expunerea la DCM este în 
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continuare la un nivel ridicat, ar trebui 
aplicate măsuri suplimentare pentru 
reducerea riscului la care sunt expuși 
lucrătorii instalațiilor industriale. Ar trebui 
adoptate măsuri preventive cum ar fi o 
bună ventilație a locului de muncă, 
utilizarea echipamentelor individuale de 
protecție adecvate și modificări 
suplimentare ale rezervoarelor.

continuare la un nivel ridicat, ar trebui 
aplicate măsuri suplimentare pentru 
reducerea riscului la care sunt expuși 
lucrătorii instalațiilor industriale. Ar trebui 
adoptate măsuri preventive cum ar fi o 
bună ventilație a locului de muncă, care să 
respecte valorile-limită de expunere 
profesională sau utilizarea unui aparat 
respirator cu alimentare independentă, 
existența unor zone separate ventilate 
pentru uscarea articolelor tratate cu 
decapanți, utilizarea echipamentelor 
individuale de protecție adecvate și 
modificări suplimentare ale rezervoarelor.

Or. en

Justificare

Trebuie menționat faptul că ventilația la locul de muncă ar trebui asigurată astfel încât să fie 
îndeplinite valorile-limită de expunere profesională sau, în mod alternativ, să se utilizeze un 
echipament respirator protector cu alimentare independentă cu aer. Pentru a reduce cât mai 
mult posibil expunerea la DCM în utilizarea industrială, uscarea articolelor tratate cu 
decapanți ar trebui să aibă loc în zone separate ventilate.

Amendamentul 26
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În noiembrie 2007, Comitetul 
științific pentru limitele expunerii 
profesionale a recomandat valori-limită 
pentru o medie ponderată pentru timpul 
de lucru de opt ore și pentru un nivel de 
expunere pe termen scurt de 15 minute.   
Este necesar ca aceste niveluri să fie 
stabilite ca valori-limită maxime care 
trebuie atinse printr-o ventilație de 
evacuare eficientă destinată utilizării 
industriale, fără a se aduce atingere 
eventualelor niveluri mai scăzute stabilite 
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în conformitate cu legislația națională.      

Or. en

Justificare

Recomandările Comitetului științific pentru limitele expunerii profesionale ar trebui puse în 
aplicare drept valori de referință pentru sistemele de ventilație de evacuare destinate uzului 
industrial. Recomandările acestuia ar trebui să constituie nivelul UE maxim, în timp ce 
statele membre pot alege să stabilească un nivel mai scăzut (cum este deja cazul, de exemplu 
pentru Ungaria).

Amendamentul 27
John Bowis, Struan Stevenson

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la punctul (1), statele 
membre pot autoriza furnizarea 
decapanților pentru vopsele care conțin 
diclormetan către profesioniști autorizați.

(2) Prin derogare de la punctul (1),
decapanții pentru vopsele care conțin 
diclormetan pot fi introduși pe piață 
pentru uzul publicului larg, dacă sunt 
îndeplinite toate condițiile următoare: 
(a) capacitatea containerului nu depășește 
1 litru;
(b) containerul are o degajare inelară cu 
diametrul de cel mult 20 mm și un sistem 
de închidere pentru protecția copiilor 
conform standardelor BS EN ISO 
8317:2004 și BS EN 862:2005;     
(c) compoziția decapajului pentru vopsea 
conține suficient retardant de evaporare 
pentru ca evaporarea, în comparație cu 
diclormetanul pur, să fie redusă cu 
minimum 97%, în conformitate cu 
condițiile standard de testare;
(d) pe container este înscris în mod clar și 
vizibil „A nu se inhala vapori. A se utiliza 
numai în locuri bine ventilate. Dacă nu se 
poate asigura o ventilare corespunzătoare, 
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a se purta aparate respiratoare de 
protecție adecvate.”

Or. en

Justificare

Nu a existat niciun deces cauzat de DCM confirmat în rândul consumatorilor pe parcursul 
ultimilor 18 ani, față de un deces în rândul consumatorilor cauzat de o alternativă, sub 
rezerva faptului că decapanții pentru vopsele pe bază de DCM reprezintă 90% din piață. 
Întrucât se poate demonstra că substanțele chimice alternative sunt mai puțin eficiente, o 
interzicere a utilizării de către consumatori a decapanților pentru vopsele pe bază de DCM 
ar crește și mai mult numărul deja ridicat al incidentelor cauzate de lămpile de lipit și de 
pistoalele de lipit, număr ignorat în raportul RPA.

Amendamentul 28
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la punctul (1), statele 
membre pot autoriza furnizarea 
decapanților pentru vopsele care conțin 
diclormetan către profesioniști autorizați. 

(2) Prin derogare de la punctul (1), statele 
membre pot autoriza, la fiecare cinci ani, 
furnizarea decapanților pentru vopsele care 
conțin diclormetan către profesioniști 
autorizați care au furnizat următoarele 
informații:

(a) motivul pentru care solicită derogarea;

(b) cantitatea de diclormetan care 
urmează să fie utilizată anual;

(c) activitățile și procedeele folosite;

(d) absența unor alternative la 
diclormetan mai sigure pentru realizarea 
obiectivelor acestora;  

(e) numărul posibil de lucrători care vor fi 
implicați;

(f) măsurile de precauție luate în 
considerare pentru protejarea siguranței 
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și a sănătății lucrătorilor în cauză, în 
special dovada accesului la echipamente 
individuale de protecție corespunzătoare;  

(g) măsurile tehnice și organizatorice 
luate pentru a preveni expunerea 
lucrătorilor.

Or. en

Justificare

Cerințele pentru derogări de la interdicțiile prevăzute la articolul 9 alineatul (3) din 
Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor 
legate de prezența agenților chimici la locul de muncă ar trebui, de asemenea, să se aplice în 
cazul de față.

Amendamentul 29
John Bowis, Struan Stevenson

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorizația la care face referire
punctul (2) se acordă profesioniștilor care 
au urmat o formare cu privire la 
utilizarea în siguranță a decapanților
pentru vopsele care conțin diclormetan. 
Această formare trebuie să cuprindă:

(3) Prin derogare de la punctul (1), 
decapanții pentru vopsele care conțin 
diclormetan pot fi introduși pe piață 
pentru uzul profesioniștilor, dacă sunt 
îndeplinite toate condițiile următoare:  

(a)  decapantul pentru vopsea conține 
suficient retardant de evaporare pentru ca 
evaporarea, în comparație cu
diclormetanul pur, să fie redusă cu 
minimum 97%, în conformitate cu 
condițiile standard de testare;   
(b) pe container este înscris în mod clar și 
vizibil „A nu se inhala vapori. A se utiliza 
numai în locuri bine ventilate. Dacă nu se 
poate asigura o ventilare corespunzătoare, 
a se purta aparate respiratoare de 
protecție adecvate.”;



PE409.588v02-00 16/20 AM\735252RO.doc

RO

(c) utilizatorii profesionali primesc, odată 
cu fiecare livrare de decapanți pentru 
vopsele, un pachet de informații și 
recomandări privind sănătatea și 
siguranța, care să includă cel puțin 
informații privind:  

(a) conștientizarea, evaluarea și gestionarea 
riscurilor pentru sănătate,

 conștientizarea, evaluarea și 
gestionarea riscurilor pentru 
sănătate;

(b) utilizarea unei ventilații adecvate,  utilizarea unei ventilații adecvate; 

(c) utilizarea unor echipamente individuale 
de protecție corespunzătoare .

 utilizarea unor echipamente 
individuale de protecție 
corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Propunerea de a solicita autorizare pentru utilizarea în scop profesional a decapanților 
pentru vopsele pe bază de DCM este disproporționată, impracticabilă, discriminatorie și 
costisitoare. Autorizarea este de regulă rezervată pentru activitățile cele mai periculoase. 
Decaparea vopselelor prin utilizarea unor produse pe bază de DCM sau de diluanți nu 
justifică existența unui sistem de autorizare.  În cazul în care sunt solicitate controale 
suplimentare, acestea ar trebui să includă cerințele pentru retardanții de evaporare, 
etichetarea și un pachet de informații care să abordeze măsurile preventive corespunzătoare. 

Amendamentul 30
Gyula Hegyi

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 3 -  partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorizația la care face referire punctul
(2) se acordă profesioniștilor care au urmat 
o formare cu privire la utilizarea în 
siguranță a decapanților pentru vopsele 
care conțin diclormetan. Această formare 
trebuie să cuprindă:

(3) Autorizația la care face referire punctul
(2) poate fi acordată numai
profesioniștilor care au furnizat toate 
informațiile menționate la punctul (2), 
informații considerate valide și adecvate 
de autoritățile competente, și care au
urmat o formare cu privire la utilizarea în 
siguranță a decapanților pentru vopsele 
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care conțin diclormetan. Această formare 
trebuie să cuprindă:

Or. en

Justificare

Autorizația ar trebui acordată numai acelor profesioniști care au furnizat informații complete 
în privința utilizării intenționate a DCM. În cazul în care se constată că aceste informații sunt 
valabile și adecvate, autorizația ar trebui acordată în urma instruirii corespunzătoare.

Amendamentul 31
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizația se reînnoiește la fiecare 5 ani.

Or. en

Justificare

Riscul pe care îl prezintă pentru profesioniști și consumatori va fi în continuare redus, în 
cazul în care formarea susținută este repetată în mod periodic și sunt furnizate informații 
actualizate privind manipularea și efectele utilizării greșite a decapanților pentru vopsele pe 
bază de DCM.

Amendamentul 32
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Decapanții pentru vopsele care conțin (4) Decapanții pentru vopsele care conțin 
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diclormetan în concentrație masică egală 
sau mai mare de 0,1% pot fi utilizați în 
instalații industriale numai dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

diclormetan în concentrație masică egală 
sau mai mare de 0,1% pot fi utilizați în 
instalații industriale numai dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(a) ventilație de evacuare eficientă sau 
utilizarea de aparate respiratoare cu 
alimentare independentă,

(a) ventilație locală de evacuare eficientă
în jurul rezervorului de imersie sau 
utilizarea de aparate respiratoare cu 
alimentare independentă;

(b) utilizarea unor rezervoare de imersie
închise și acoperite atunci când nu sunt 
folosite

(b) acoperirea tuturor rezervoarelor de 
imersie atunci când nu sunt folosite;

(c) utilizarea unor mănuși de protecție 
adecvate de către operatori.

(c) utilizarea unor mănuși și a unor măști
de protecție adecvate de către operatori.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 33
Carl Schlyter

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ventilație de evacuare eficientă sau 
utilizarea de aparate respiratoare cu 
alimentare independentă,

(a) utilizarea unei ventilații de evacuare
eficiente, în cazul căreia s-a dovedit că 
respectă toate valorile-limită de expunere 
profesională naționale, valori care nu 
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depășesc 100 ppm (353 mg/m3) pentru o 
medie ponderată pentru timpul de lucru 
de opt ore sau 200 ppm (706 mg/m3) 
pentru un nivel de expunere pe termen 
scurt de 15 minute sau utilizarea dovedită
de aparate respiratoare cu alimentare 
independentă;

Or. en

Justificare

Numărul de decese și de accidente care nu s-au soldat cu decese înregistrate în cadrul 
activităților industriale reprezintă o dovadă clară a aplicării inadecvate a legislației muncii. 
Orice utilizare în scop industrial a DCM ar trebui să facă obiectul unei dovezi clare potrivit 
căreia valorile-limită de expunere profesională sunt respectate. Ca o condiție minimă, 
ventilația de evacuare ar trebui să atingă valorile-limită recomandate de Comitetul științific 
pentru limitele expunerii profesionale, în timp ce statele membre pot alege să stabilească 
limite mai scăzute. Altfel, trebuie demonstrată utilizarea unui echipament respirator protector 
cu alimentare independentă adecvat.

Amendamentul 34
John Bowis, Struan Stevenson

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fără a aduce atingere altor legi 
comunitare privind clasificarea, ambalarea 
și etichetarea substanțelor și preparatelor 
periculoase, decapanții pentru vopsele care 
conțin diclormetan în concentrație masică
egală sau mai mare de 0,1% trebuie 
marcați în mod lizibil și de neșters până la 
data de [24 de luni după intrarea în vigoare 
a prezentei decizii] cu mențiunea: 
„Rezervat utilizatorilor industriali și 
profesionali”.”

(5) Fără a aduce atingere altor legi 
comunitare privind clasificarea, ambalarea 
și etichetarea substanțelor și preparatelor 
periculoase, decapanții pentru vopsele care 
conțin diclormetan în concentrație masică 
mai mare de 0,1% și care sunt ambalați în 
containere cu capacitate mai mare de 1 
litru trebuie marcați în mod lizibil și de 
neșters în termen de [24 de luni de la
intrarea în vigoare a prezentei decizii] cu 
mențiunea: „Rezervat utilizatorilor 
industriali și profesionali.”

Or. en
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Justificare

Această măsură ar trebui să garanteze că nu sunt vândute consumatorilor recipiente cu 
capacitatea mai mare de 1 litru.

Amendamentul 35
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie – act de modificare
Anexă
Directiva 76/769/CEE
Anexa I – punctul xx – coloana 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fără a aduce atingere altor legi 
comunitare privind clasificarea, ambalarea 
și etichetarea substanțelor și preparatelor 
periculoase, decapanții pentru vopsele care 
conțin diclormetan în concentrație masică 
egală sau mai mare de 0,1% trebuie 
marcați în mod lizibil și de neșters până la 
data de [24 de luni după intrarea în vigoare 
a prezentei decizii] cu mențiunea: 
„Rezervat utilizatorilor industriali și
profesionali”.”

(5) Fără a aduce atingere altor legi 
comunitare privind clasificarea, ambalarea 
și etichetarea substanțelor și preparatelor 
periculoase, decapanții pentru vopsele care 
conțin diclormetan în concentrație masică 
egală sau mai mare de 0,1% trebuie 
marcați în mod lizibil și de neșters în 
termen de [24 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei decizii] cu mențiunea:
„Substanță periculoasă! Rezervat exclusiv 
utilizatorilor industriali și profesionali.”

Or. en

Justificare

Consumatorul va fi avertizat și mai ferm convins de nocivitatea conținutului.
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