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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
John Bowis, Struan Stevenson

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a) Alternatívy k DCM existujú; ale pri 
každom chemickom výrobku určenom na 
rozpúšťanie náterov je pravdepodobné, že 
má vplyv na ľudské zdravie. DCM je 
veľmi podrobne preskúmanou látkou 
a jeho vplyv na zdravie je dobre známy, 
ale jeho alternatívy neboli preskúmané 
rovnako podrobne. V mnohých prípadoch 
je ešte potrebné podrobne vyhodnotiť 
riziko pre ľudské zdravie a životné 
prostredie a profily rizika.

Or. en

Odôvodnenie

Väčšina alternatív je spojená s rizikami: NMP je látkou Repr.Cat.21.2

Dimetylestery sú toxické pre zdravie a životné prostredie vo viacerých koncových bodoch3.

TRGS 612 radí nepoužívať N-metylpyrolidón alebo dimetyl sulfoxid, ktoré sa ľahko 
vstrebávajú cez kožu4  

1,3-dioxolán je veľmi horľavý, má reprotoxické účinky, dráždi pokožku a nie je ľahko 
biologicky odbúrateľný. Benzylalkohohol je škodlivý pri vdychovaní, má senzibilizačné 
vlastnosti a nebezpečnejší pre vodné prostredie.

                                               
1 ECBI/55/05, schôdza technického výboru o klasifikácii a označovaní nebezpečných látok, Arona, 15.-18. marca 
2005.
2 Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint stripper. 
Štúdia RPA dokončená v apríli 2007
3 Sonawane, M a i., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, Agentúra Spojených štátov na ochranu životného prostredia, marec 2008.
4 612: Technical Rules for Hazardous Substances - Substitute substances, substitute processes and restrictions on 
the use of methylene chloride-based paint strippers, Február 2006.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
John Bowis, Struan Stevenson

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b) Na zabezpečenie toho, aby sa neznížila 
súčasná úroveň ochrany, a na zabránenie 
zvýšenia expozície rizikám pre ľudské 
zdravie a životné prostredie, ktoré zatiaľ 
nie sú kvantifikované, by sa mali 
alternatívne zložky odstraňovačov starých 
náterov posudzovať rovnako prísne ako 
DCM. Rozhodnutia o uvádzaní 
odstraňovačov starých náterov na trh by 
sa preto mali odložiť dovtedy, kým budú 
odstraňovače starých náterov na báze 
DCM a ich alternatívy podrobne posúdené 
v rámci REACH6.

Or. en

Odôvodnenie

Uvedené príklady dokazujú, že iba podrobné posúdenie rizík všetkých alternatív v zmysle 
REACH dokáže zabezpečiť výber najbezpečnejších metód odstraňovania starých náterov 
a primeranosť akýchkoľvek potrebných kontrolných opatrení k možným zdravotným 
a bezpečnostným rizikám. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
John Bowis, Struan Stevenson

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3) Spotrebitelia používajú odstraňovače 
starých náterov doma, na odstránenie
farby, politúry a laku, tak v interiéri ako aj 
v exteriéri. Bezpečné používanie DCM zo 
strany spotrebiteľov nie je možné 

3) Spotrebitelia používajú odstraňovače 
starých náterov na báze DCM doma na 
odstraňovanie farby, politúry a laku tak 
v interiéri ako aj v exteriéri. Bezpečné 
používanie DCM zo strany spotrebiteľov 
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zabezpečiť odbornou prípravou ani 
monitorovaním. Jediným účinným 
a primeraným opatrením na vylúčenie rizík 
pre spotrebiteľov je preto zákaz uvádzania
odstraňovačov starých náterov na báze 
DCM na trh a ich používania.

nie je možné zabezpečiť odbornou 
prípravou ani monitorovaním. Účinným 
a primeraným opatrením na 
minimalizovanie rizík pre spotrebiteľov je 
preto séria opatrení týkajúcich sa zloženia 
odstraňovačov starých náterov na báze 
DCM, formy nádob, prítomnosti a úrovne 
podrobnosti zdravotných 
a bezpečnostných informácií 
poskytovaných ku každému výrobku. 

Or. en

Odôvodnenie

Riziká pre spotrebiteľov sa zákazom DCM neodstránia. Alternatívy predstavujú riziko, ktoré 
je potrebné kvantifikovať. Rizikám sa dá zabrániť doplňujúcimi opatreniami na zvýšenie 
bezpečnosti používania DCM: stanovenie minimálneho množstva látky znižujúcej 
vyparovanie, obmedzenie maximálnej veľkosti nádoby, povinné používanie nádob z úzkym 
hrdlom, detských poistiek, dobre viditeľné bezpečnostné pokyny. Počas ostatných 18 rokov 
nedošlo, ku žiadnemu úmrtiu spotrebiteľa spôsobenému DCM, na rozdiel od jeho alternatív1. 
Zákaz DCM by viedol ku zvýšenému používaniu nebezpečných alternatív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3) Spotrebitelia používajú odstraňovače 
starých náterov doma, na odstránenie 
farby, politúry a laku, tak v interiéri ako aj 
v exteriéri. Bezpečné používanie DCM zo 
strany spotrebiteľov nie je možné 
zabezpečiť odbornou prípravou ani 
monitorovaním. Jediným účinným 
a primeraným opatrením na vylúčenie rizík 
pre spotrebiteľov je preto zákaz uvádzania 
odstraňovačov starých náterov na báze 
DCM na trh a ich používania.

3) Spotrebitelia používajú odstraňovače 
starých náterov na báze DCM doma na 
odstraňovanie farby, politúry a laku tak 
v interiéri, ako aj v exteriéri. Bezpečné 
používanie DCM zo strany spotrebiteľov 
nie je možné zabezpečiť odbornou 
prípravou ani monitorovaním. Jediným 
účinným a primeraným opatrením na 
vylúčenie rizík pre spotrebiteľov je preto 
zákaz uvádzania odstraňovačov starých 
náterov na báze DCM na trh, ich 
dodávania a ich používania.

                                               
1 SVP Deutschland 2008
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Or. en

Odôvodnenie

Na dosiahnutie lepšej ochrany zákazníkov je potrebné zabrániť možnosti distribúcie 
odstraňovačov starých náterov na báze DCM profesionálnymi a priemyselnými používateľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
John Bowis, Struan Stevenson

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4) S cieľom zabezpečiť primeranú 
vykonateľnosť postupného stiahnutia 
odstraňovačov starých náterov s obsahom 
DCM z celého dodávateľského reťazca by 
sa mali stanoviť rozdielne termíny, ku 
ktorým sa po prvý krát zakáže uvedenie 
týchto prípravkov na trh a keď sa 
posledný raz dodajú širokej verejnosti 
a odborníkom.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Postupné sťahovanie z dodávateľského reťazca nie je potrebné v prípade prijatia iných 
opatrení, za predpokladu, že sa posúdia všetky metódy odstraňovania starých náterov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
John Bowis, Struan Stevenson

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5) Vzhľadom na skutočnosť, že 
spotrebitelia môžu mať aj napriek zákazu 
prístup k odstraňovačom starých náterov 

vypúšťa sa
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na báze DCM prostredníctvom 
distribučného reťazca pre 
profesionálnych a priemyselných 
používateľov, na výrobku by sa malo 
uviesť varovné upozornenie.

Or. en

Odôvodnenie

Varovné upozornenie už nie je potrebné v prípade, ak sa prijali iné opatrenia poskytujúce 
lepšiu ochranu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
John Bowis, Struan Stevenson

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6) Smrteľné úrazy pri priemyselnom 
a profesionálnom použití, ktoré boli 
zaznamenané v Európe za ostatných 18 
rokov, sa pripisujú predovšetkým 
nedostatočnému vetraniu, nevhodným 
osobným ochranným prostriedkom, 
používaniu nevhodných nádrží a dlhodobej 
expozícii DCM. Na účely kontroly 
a zníženia rizík spojených 
s profesionálnym a priemyselným použitím 
je preto potrebné zaviesť obmedzenia.

6) Smrteľné úrazy pri priemyselnom 
a profesionálnom použití, ktoré boli 
zaznamenané v Európe za ostatných 18 
rokov, sa pripisujú predovšetkým 
nedostatočnému vetraniu, nevhodným 
osobným ochranným prostriedkom, 
používaniu nevhodných nádrží, 
nevhodných receptúr obsahujúcich 
nedostatočné množstvo látky znižujúcej 
odparovanie a dlhodobej expozícii DCM. 
Na účely kontroly a zníženia rizík 
spojených s profesionálnym 
a priemyselným použitím je preto potrebné 
zaviesť obmedzenia.

Or. en

Odôvodnenie

V niektorých starších receptúrach s DCM nebolo dostatočné množstvo látky znižujúcej 
odparovanie, ktorá by odparovanie minimalizovala.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
John Bowis, Struan Stevenson

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7) Na odborníkov sa vo všeobecnosti 
vzťahujú ustanovenia právnych predpisov 
o ochrane pracovníkov. Mnoho odborných 
činností sa však často vykonáva 
v priestoroch zákazníka, v ktorých 
mnohokrát nie je možné zabezpečiť všetky 
náležité opatrenia na riadenie, kontrolu 
a zníženie rizík pre zdravie. Na 
samostatne zárobkovo činné osoby sa 
navyše ustanovenia právnych predpisov 
o ochrane pracovníkov nevzťahujú, 
pričom tieto osoby by pred výkonom 
činností odstraňovania náterov s využitím 
prípravkov na báze DCM potrebovali 
primeranú odbornú prípravu.

7) Na odborníkov sa vo všeobecnosti 
vzťahujú ustanovenia právnych predpisov 
o ochrane pracovníkov. Náležité opatrenia 
na kontrolu zdravotných 
a bezpečnostných rizík pri odstraňovaní 
starých náterov závisia najmä od 
stanovenia a použitia vhodných postupov 
práce, dostatočného vetrania a v prípade 
potreby poskytnutia vhodných osobných 
ochranných prostriedkov. Metóda 
odstraňovania starého náteru (chemická, 
mechanická tepelná), druh upravovaného 
objektu (substrát, povrch, plocha, interiér 
alebo exteriér) podmienky aplikácie 
(teplota, expozičná doba) náradie/nástroje 
atď. majú vplyv na primerané ochranné 
opatrenia. Každá z metód odstraňovania 
starých náterov prináša odlišné, špecifické 
riziká. Je preto potrebná primeraná 
informovanosť a odborná príprava bez 
ohľadu na používané fyzikálne alebo 
chemické metódy, informovanie 
pracovníkov o rizikách a ich oboznámenie 
s príslušnými ochrannými opatreniami na 
bezpečné odstraňovanie starých náterov. 

Or. en

Odôvodnenie

Medzi špecifické jestvujúce požiadavky EÚ na ochranu profesionálnych a priemyselných 
pracovníkov patrí posudzovanie rizika a poskytovanie príslušných informácií a pokynov pred 
začiatkom práce s nebezpečnými materiálmi bez ohľadu na miesto a príčinu1.  

Opatrenia na kontrolu a znižovanie bezpečnostných a zdravotných rizík závisia od viacerých 
parametrov.  Mali by sa poskytovať školenia, aby boli pracovníci informovaní o možných 
rizikách a oboznámení s príslušnými ochrannými opatreniami pri odstraňovaní náterov.

                                               
1 SMERNICA RADY 89/391/EHS z 12. júna 1989 o ochrane pracovníkov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7) Na odborníkov sa vo všeobecnosti 
vzťahujú ustanovenia právnych predpisov 
o ochrane pracovníkov. Mnoho odborných 
činností sa však často vykonáva 
v priestoroch zákazníka, v ktorých 
mnohokrát nie je možné zabezpečiť všetky 
náležité opatrenia na riadenie, kontrolu 
a zníženie rizík pre zdravie. Na samostatne 
zárobkovo činné osoby sa navyše 
ustanovenia právnych predpisov o ochrane 
pracovníkov nevzťahujú, pričom tieto 
osoby by pred výkonom činností 
odstraňovania náterov s využitím 
prípravkov na báze DCM potrebovali 
primeranú odbornú prípravu. 

7) Na odborníkov sa vo všeobecnosti 
vzťahujú ustanovenia právnych predpisov 
o ochrane pracovníkov. Mnoho odborných 
činností sa však často vykonáva 
v priestoroch zákazníka, v ktorých 
mnohokrát nie je možné zabezpečiť všetky 
náležité opatrenia na riadenie, kontrolu 
a zníženie rizík pre zdravie. Na samostatne 
zárobkovo činné osoby sa navyše 
ustanovenia právnych predpisov o ochrane 
pracovníkov nevzťahujú, pričom tieto 
osoby by pred výkonom činností 
odstraňovania náterov s využitím 
prípravkov na báze DCM potrebovali 
primeranú odbornú prípravu. Od 
odborníkov by sa malo tiež vyžadovať, aby 
poskytovali určité informácie, aby sa 
odôvodnilo pokračujúce používanie DCM.

Or. en

Odôvodnenie

Samotná odborná príprava nestačí na zabezpečenie dostatočnej ochrany samostatne 
zárobkovo činných osôb. Analogicky k ustanoveniam smernice 98/24 odôvodňujú len potrebu 
výnimky zo všeobecného zákazu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
John Bowis, Struan Stevenson

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8) Uvádzanie odstraňovačov starých 8) Uvádzanie všetkých druhov
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náterov na báze DCM na trh a ich 
používanie odborníkmi by sa preto malo 
zakázať s cieľom chrániť ich zdravie 
a znížiť počet smrteľných úrazov a zranení. 
Ak by sa však malo za to, že nahradenie 
DCM by bolo mimoriadne zložité alebo 
neúčelné, členské štáty by mali mať 
možnosť povoliť ďalšie používanie DCM 
odborníkmi s osobitným oprávnením. 
Členské štáty by boli zodpovedné za 
udeľovanie a monitorovanie takýchto 
oprávnení, ktoré by sa mali udeľovať po 
absolvovaní povinnej odbornej prípravy 
s osobitnými požiadavkami.

odstraňovačov starých náterov a trh a ich 
používanie odborníkmi by sa preto malo 
vyhodnocovať v rámci REACH s cieľom 
chrániť ich zdravie a znížiť počet 
smrteľných úrazov a zranení. Dovtedy by 
sa mal na zabezpečenie ďalšej ochrany 
odborníkov ku každému výrobku 
obsahujúcemu DCM umiestnenému na 
trhu poskytovať balík s informáciami 
a poradenstvom týkajúcim sa zdravia 
a bezpečnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Zákaz používania odstraňovačov starých náterov na báze DCM odborníkmi nemôže 
zabezpečiť zníženie počtu nehôd. Naopak, počet nehôd spôsobených alternatívami sa ešte 
zvýši. Vyššia účinnosť DCM bude znamenať dlhší pracovný čas s alternatívami, čo len 
znásobí riziká. Povinnosť prikladať k odstraňovačom náterov na báze DCM informačný balík 
obsahujúci údaje o hodnotení a riadení bezpečnostných a zdravotných rizík by bola ďalším 
ochranným opatrením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8) Uvádzanie odstraňovačov starých 
náterov na báze DCM na trh a ich 
používanie odborníkmi by sa preto malo 
zakázať s cieľom chrániť ich zdravie 
a znížiť počet smrteľných úrazov a zranení. 
Ak by sa však malo za to, že nahradenie 
DCM by bolo mimoriadne zložité alebo 
neúčelné, členské štáty by mali mať 
možnosť povoliť ďalšie používanie DCM 
odborníkmi s osobitným oprávnením. 
Členské štáty by boli zodpovedné za 

8) Uvádzanie odstraňovačov starých 
náterov na báze DCM na trh a ich 
používanie odborníkmi by sa preto malo 
zakázať s cieľom chrániť ich zdravie 
a znížiť počet smrteľných úrazov a zranení. 
Ak by sa však malo za to, že nahradenie 
DCM by bolo mimoriadne zložité alebo 
neúčelné, členské štáty by mali mať 
možnosť povoliť ďalšie používanie DCM 
odborníkmi s osobitným oprávnením. 
Členské štáty by boli zodpovedné za 
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udeľovanie a monitorovanie takýchto 
oprávnení, ktoré by sa mali udeľovať po 
absolvovaní povinnej odbornej prípravy 
s osobitnými požiadavkami. 

udeľovanie a monitorovanie takýchto 
oprávnení, ktoré by sa mali udeľovať na 
základe konkrétnych odôvodnení a po 
absolvovaní povinnej odbornej prípravy 
s osobitnými požiadavkami.

Or. en

Odôvodnenie

Samotné školenie nestačí na zabezpečenie dostatočnej ochrany pracovníkov.. Analogicky 
k ustanoveniam smernice 98/24 odôvodňujú len potrebu výnimky zo všeobecného zákazu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9) Z počtu smrteľných úrazov a zranení 
zaznamenaných v priebehu priemyselných 
činností vyplýva, že právne predpisy 
o podmienkach na pracovisku sa 
vykonávajú nedostatočne. Expozícia DCM 
zostáva naďalej vysoká a na pracovníkov 
v priemyselných zariadeniach by sa mali 
vzťahovať ďalšie opatrenia na znižovanie 
rizík. Mali by sa prijať preventívne 
opatrenia, ako sú napríklad dobré vetranie 
pracoviska, vhodné osobné ochranné 
prostriedky a dodatočná úprava nádrží.

9) Z počtu smrteľných úrazov a zranení 
zaznamenaných v priebehu priemyselných 
činností vyplýva, že právne predpisy 
o podmienkach na pracovisku sa 
vykonávajú nedostatočne. Expozícia DCM 
zostáva naďalej vysoká a na pracovníkov 
v priemyselných zariadeniach by sa mali 
vzťahovať ďalšie opatrenia na znižovanie 
rizík. Mali by sa prijať preventívne 
opatrenia, ako sú napríklad dobré vetranie 
pracoviska spĺňajúce limity expozície 
v pracovnom prostredí alebo prostriedky 
na ochranu dýchacích ciest s nezávislým 
zdrojom vzduchu, samostatné vetrané 
priestory na sušenie predmetov po 
odstránení náterov, vhodné osobné 
ochranné prostriedky a dodatočná úprava 
nádrží.

Or. en

Odôvodnenie

Treba upresniť, že vetranie pracoviska by malo spĺňať expozičné limity v pracovnom 
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prostredí, alebo že sa majú používať prostriedky na ochranu dýchacích ciest so 
samostatným prívodom vzduchu. Aby sa pri priemyselnom použití znížilo vystavenie účinkom 
DCM čo najviac, sušenie predmetov po odstránení náterov by sa malo uskutočňovať 
v oddelených vetraných priestoroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a) V novembri 2007 odporučil Vedecký 
výbor pre limity expozície v pracovnom 
prostredí limitné hodnoty 
pre časovo vážený osemhodinový priemer 
a krátkodobú pätnásťminútovú expozíciu.  
Je vhodné stanoviť tieto úrovne ako 
maximálne limity, ktoré sa majú 
dosiahnuť účinným odsávacím vetraním 
na priemyselné použitie, bez toho, aby boli 
dotknuté akékoľvek nižšie úrovne 
ustanovené vo vnútroštátnej legislatíve.  

Or. en

Odôvodnenie

Odporúčania vedeckého výboru pre limity expozície v pracovnom prostredí by sa mali 
uplatniť v praxi ako referenčné hodnoty systémov odsávacieho vetrania na priemyselné 
použitie. Ich odporúčania by mali byť maximálnou hodnotou v EÚ, zatiaľ čo členské štáty by 
mali mať možnosť stanoviť prísnejšie hodnoty (ako je tomu v súčasnosti napr. v prípade 
Maďarska).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
John Bowis, Struan Stevenson

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 76/769/EHS
Príloha i – písmeno xx – stĺpec 2 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) Odchylne od odseku 1, členské štáty 
môžu povoliť dodávanie odstraňovačov 
starých náterov s obsahom dichlórmetánu 
odborníkom s oprávnením. 

2) Odchylne od odseku 1, odstraňovače 
starých náterov s obsahom dichlórmetánu 
môžu byť uvedené na trh s určením pre 
širokú verejnosť v prípade, ak sa splnia 
všetky tieto podmienky:
a) objem nádoby nepresahuje 1 liter,
b) nádoba má úzke hrdlo s priemerom 
najviac 20 mm a je uzavretá uzáverom 
odolným proti otvoreniu deťmi v súlade 
s BS EN ISO 8317:2004 a BS EN 
862:2005, 
c) odstraňovač starých náterov obsahuje 
látku znižujúcu odparovanie v takom 
množstve, že odparovanie je v porovnaní 
s čistým dichlórmetánom znížené 
najmenej o 97 % v štandardných 
testovacích podmienkach. 
d) nádoba je jasne a viditeľne označená 
nápismi „ Nevdychovať výpary. 
Používajte len v dobre vetraných 
priestoroch. Ak nie je možné zabezpečiť 
dostatočné vetranie, používajte primerané 
ochranné vybavenie.“

Or. en

Odôvodnenie

Počas predchádzajúcich 18 rokov nedošlo k žiadnemu potvrdenému úmrtiu spotrebiteľa 
v dôsledku použitia DCM, na porovnanie je známe jedno úmrtie spôsobené alternatívou, aj 
napriek tomu, že odstraňovače na báze DCM majú 90-percentný podiel na trhu. Keďže 
alternatívne chemikálie sú dokázateľne menej efektívne, zákaz používania DCM spotrebiteľmi 
by len zvýšil už vysoký počet nehôd spôsobených letlampami a horúcovzdušnými pištoľami, 
ktoré sa v správe RPA neberú do úvahy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 76/769/EHS
Príloha i – písmeno xx – stĺpec 2 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) Odchylne od odseku 1, členské štáty 
môžu povoliť dodávanie odstraňovačov 
starých náterov s obsahom dichlórmetánu 
odborníkom s oprávnením. 

2) Odchylne od odseku 1, členské štáty 
môžu povoliť na päťročné obdobie
dodávanie odstraňovačov starých náterov 
s obsahom dichlórmetánu odborníkom 
s oprávnením, ktorí poskytli tieto 
informácie:

a) dôvod, pre ktorý žiada výnimku,

b) množstvo dichlórmetánu, ktoré sa 
ročne použije, 

c) činnosti a používané postupy;

d) neexistencia bezpečnejších alternatív 
dichlórmetánu na ich účely,

e) predpokladaný počet pracovníkov, ktorí 
prídu do styku s chemickou látkou,

f) preventívne opatrenia na ochranu 
bezpečnosti a zdravia pracovníkov, najmä 
dôkaz o prístupe ku vhodným osobným 
ochranných prostriedkom,

g) prijaté technické a organizačné 
opatrenia na predchádzanie ohrozenia 
pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky na výnimky zo zákazov stanovené v článku 9 ods. 3 smernice 98/24/ES o ochrane 
zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci 
by sa mali uplatňovať aj v tomto prípade. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
John Bowis, Struan Stevenson

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 76/769/EHS
Príloha i – písmeno xx – stĺpec 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3) Oprávnenie uvedené v odseku 2 sa
udeľuje odborníkom, ktorí absolvovali 
odbornú prípravu o bezpečnom používaní 
odstraňovačov starých náterov s obsahom 
dichlórmetánu. Odborná príprava sa týka:

3) Odchylne od odseku 1, odstraňovače 
starých náterov s obsahom dichlórmetánu 
môžu byť uvedené na trh s určením pre 
odborníkov v prípade, ak sa splnia všetky 
tieto podmienky:
a) odstraňovač starých náterov obsahuje 
látku znižujúcu odparovanie v takom 
množstve, že odparovanie je v porovnaní 
s čistým dichlórmetánom znížené 
najmenej o 97 % v štandardných 
testovacích podmienkach.
b) nádoba je jasne a viditeľne označená 
nápismi „ Nevdychovať výpary. 
Používajte len v dobre vetraných 
priestoroch. Ak nie je možné zabezpečiť 
dostatočné vetranie, používajte primerané 
ochranné vybavenie.“
c) ku každej dodávke odstraňovačov 
starých náterov na báze DCM určenej 
odborníkom sa prikladá balík zdravotných 
a bezpečnostných informácií 
a poradenstva, v ktorom sa musia uvádzať 
minimálne informácie o: 

a) informovanosti o rizikách pre zdravie, 
ich hodnotenia a riadenia,

 rizikách pre zdravie, ich hodnotení
a riadení,

b) používania primeraného vetrania,  používaní primeraného vetrania, 

c) používania primeraných osobných 
ochranných prostriedkov.

 používaní primeraných osobných 
ochranných prostriedkov.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh vyžadujúci oprávnenia na odborné použitie odstraňovačov na báze DCM je 
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neprimeraný, nepraktický, diskriminačný a nákladný. Udeľovanie oprávnení sa obvykle 
používa pri najnebezpečnejších činnostiach. Odstraňovanie náterov s použitím výrobkov na 
báze DCM alebo iných rozpúšťadiel neodôvodňuje systém oprávnení. Ak sú potrebné ďalšie 
opatrenia, mali by zahŕňať požiadavky na látky znižujúce odparovanie, označovanie 
a informovanie, ktorými by sa riešili príslušné preventívne opatrenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Gyula Hegyi

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 76/769/EHS
Príloha i – písmeno xx – stĺpec 2 – bod 3 - úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3) Oprávnenie uvedené v odseku 2 sa 
udeľuje odborníkom, ktorí absolvovali 
odbornú prípravu o bezpečnom používaní 
odstraňovačov starých náterov s obsahom 
dichlórmetánu. Odborná príprava sa týka:

3) Oprávnenie uvedené v odseku 2 sa môže 
udeliť len odborníkom, ktorí poskytli 
všetky informácie uvedené v odseku 2), 
ktoré príslušné orgány uznali ako platné 
a dostatočné, a ktorí absolvovali odbornú 
prípravu o bezpečnom používaní 
odstraňovačov starých náterov s obsahom 
dichlórmetánu. Odborná príprava sa týka:

Or. en

Odôvodnenie

Oprávnenie by sa malo udeľovať len tým odborníkom, ktorí poskytli úplné informácie 
o svojom zamýšľanom použití DCM. Ak sa tieto informácie uznajú za platné a dostatočné, 
malo by sa udeliť oprávnenie po absolvovaní príslušnej odbornej prípravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 76/769/EHS
Príloha i – písmeno xx – stĺpec 2 – bod 3  pododsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Povolenie sa musí obnovovať každých 
päť rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Riziká hroziace odborníkom a spotrebiteľom sa ešte znížia, ak sa bude špecializovaná 
odborná príprava pravidelne opakovať a ak sa budú poskytovať aktuálne informácie 
o manipulácii s odstraňovačmi náterov na báze DCM a následkoch neodbornej manipulácie 
s nimi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 76/769/EHS
Príloha i – písmeno xx – stĺpec 2 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4) Odstraňovače starých náterov s obsahom 
dichlórmetánu v koncentráciách vyšších 
alebo rovných 0,1 % hmotnosti sa môžu 
používať v priemyselných zariadeniach len 
po splnení týchto podmienok:

4) Odstraňovače starých náterov s obsahom 
dichlórmetánu v koncentráciách vyšších 
alebo rovných 0,1 % hmotnosti sa môžu 
používať v priemyselných zariadeniach len 
po splnení týchto podmienok:

a) účinné odsávacie vetranie alebo 
prostriedky na ochranu dýchacích ciest so 
samostatným prívodom vzduchu,

a) účinné lokálne odsávacie vetranie okolo 
ponornej nádrže alebo prostriedky na 
ochranu dýchacích ciest so samostatným 
prívodom vzduchu,

b) uzavreté nádrže s odstraňovačom, ktoré 
musia byť v čase, keď sa nepoužívajú, 
zakryté,

b) všetky nádrže s odstraňovačom, ktoré 
musia byť v čase, keď sa nepoužívajú, 
zakryté,

c) vhodné ochranné rukavice pre osoby 
pracujúce s prípravkom.

c) vhodné ochranné rukavice a masky pre 
osoby pracujúce s prípravkom.

Or. en
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 76/769/EHS
Príloha i – písmeno xx – stĺpec 2 – bod 4  písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) účinné odsávacie vetranie alebo 
prostriedky na ochranu dýchacích ciest so 
samostatným prívodom vzduchu,

a) prevádzkovanie účinného odsávacieho 
vetrania, ktoré dokázateľne zabezpečuje 
úplné dodržiavanie vnútroštátnych limitov 
expozície v pracovnom prostredí, ktoré 
nesmú presiahnuť 100 ppm (353 mg/m3) 
na osemhodinový časovo vážený priemer 
alebo 200 ppm (706 mg/m3) v prípade 
krátkodobej pätnásťminútovej expozície,
alebo dokázané použitie prostriedkov na 
ochranu dýchacích ciest so samostatným 
prívodom vzduchu,

Or. en

Odôvodnenie

Z počtu smrteľných úrazov a zranení zaznamenaných v priebehu priemyselných činností jasne 
vyplýva, že právne predpisy o podmienkach na pracovisku sa vykonávajú nedostatočne. Pri 
každom priemyselnom používaní DCM by sa mal predkladať jasný dôkaz o tom, že sa 
dodržiavajú limity expozície v pracovnom prostredí. Odsávacie vetranie by malo dosahovať 
minimálne limitné hodnoty, ktoré odporučil vedecký výbor pre limity expozície v pracovnom 
prostredí, pričom členské štáty môžu stanoviť aj prísnejšie limity. Alternatívne sa môže 
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uplatniť aj dokázané použitie ochranných prostriedkov s nezávislým zdrojom vzduchu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
John Bowis, Struan Stevenson

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 76/769/EHS
Príloha i – písmeno xx – stĺpec 2 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5) Bez toho, aby boli dotknuté ostatné 
právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa 
klasifikácie, balenia a označovania 
nebezpečných látok a prípravkov, 
odstraňovače starých náterov s obsahom 
dichlórmetánu v koncentrácii väčšej ako 
0,1 % hmotnosti dichlórmetánu musia byť 
[po uplynutí 24 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto rozhodnutia] čitateľne 
a nezmazateľne označené takto:  „výhradne 
na priemyselné a profesionálne použitie“ .

5) Bez toho, aby boli dotknuté ostatné 
právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa 
klasifikácie, balenia a označovania 
nebezpečných látok a prípravkov, 
odstraňovače starých náterov s obsahom 
dichlórmetánu v koncentrácii väčšej ako 
0,1 % hmotnosti dichlórmetánu a balené 
v nádobách s objemom väčším ako 1 liter
musia byť [po uplynutí 24 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia] 
čitateľne a nezmazateľne označené takto:  
„výhradne na priemyselné a profesionálne 
použitie“ .

Or. en

Odôvodnenie

Týmto opatrením by sa malo zabezpečiť, aby sa spotrebiteľom nepredávali balenia s objemom 
väčším ako 1 liter.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 76/769/EHS
Príloha i – písmeno xx – stĺpec 2 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5) Bez toho, aby boli dotknuté ostatné 5) Bez toho, aby boli dotknuté ostatné 
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právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa 
klasifikácie, balenia a označovania 
nebezpečných látok a prípravkov, 
odstraňovače starých náterov s obsahom 
dichlórmetánu v koncentrácii väčšej ako 
0,1 % hmotnosti dichlórmetánu musia byť 
[po uplynutí 24 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto rozhodnutia] čitateľne 
a nezmazateľne označené takto: „výhradne 
na priemyselné a profesionálne použitie“ .

právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa 
klasifikácie, balenia a označovania 
nebezpečných látok a prípravkov, 
odstraňovače starých náterov s obsahom 
dichlórmetánu v koncentrácii väčšej ako 
0,1 % hmotnosti dichlórmetánu musia byť 
[po uplynutí 24 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto rozhodnutia] čitateľne 
a nezmazateľne označené takto:
„Nebezpečné! výhradne na priemyselné 
a profesionálne použitie“.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebiteľ bude informovanejší a presvedčenejší o tom, že obsah je škodlivý.
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