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Predlog spremembe 14
John Bowis, Struan Stevenson

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) alternative za diklorometan so na 
voljo; vendar pa verjetno kateri koli 
kemični izdelek za odstranjevanje barv 
vpliva na človeško zdravje. Diklorometan 
je bil predmet podrobnih raziskav in 
njegovi učinki na zdravje so dobro znani, 
medtem ko alternativni izdelki niso bili 
preučeni v enakem obsegu. Za veliko 
izdelkov je njihove nevarne in škodljive 
učinke za zdravje ljudi in okolje treba šele 
podrobno oceniti. 

Or. en

Obrazložitev

Večina alternativ je povezanih z naslednjimi tveganji: N-metilpirolidon je snov iz Sk. razmn. 
21.2

Pri dimetil estrih (DBE) je na podlagi več pokazateljev ugotovljeno, da imajo strupene učinke 
na zdravje ljudi in okolje3.

V tehničnih pravilih za ravnanje z nevarnimi snovmi TRGS 612 je uporaba N-metilpirolidona 
ali dimetil sulfoksida odsvetovana, ker se v telesu hitro absorbirata4. 

1,3-dioksolan je lahko vnetljiv, ima strupene učinke za razmnoževanje, draži kožo in ni zlahka 
biološko razgradljiv. Benzilni alkohol je zdravju škodljiv pri vdihovanju, povzroča 
preobčutljivostne reakcije kože in je bolj škodljiv za vodno okolje.

                                               
1 ECBI/55/05 Srečanje tehničnega odbora za razvrščanje in označevanje o razvrščanju in označevanju nevarnih 
snovi, Arona, 15.-18. marec 2005.
2 Ocena učinka možnih omejitev v zvezi s trženjem in uporabo diklorometana v odstranjevalcih barv. Študija 
RPA, dokončana v aprilu 2007.
3 Sonawane, M. et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, Agencija za zaščito okolja ZDA, marec 2008.
4 612: Technical Rules for Hazardous Substances - Substitute substances, substitute processes and restrictions on 
the use of methylene chloride-based paint strippers, februar 2006.
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Predlog spremembe 15
John Bowis, Struan Stevenson

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Da se sedanja raven zaščite ne bi 
znižala in da se prepreči povečana 
izpostavljenost dejavnikom tveganja za 
zdravje in varnost ljudi, ki trenutno niso 
znani ali količinsko določeni, bi morali 
oceniti vse sestavine alternativnih 
odstranjevalcev barve enako strogo kot 
diklorometan. Odločitve, ali se 
odstranjevalce barve da v promet, je treba 
preložiti, dokler se ne izvede podrobna 
ocena odstranjevalcev barv, ki vsebujejo 
diklorometan, in alternativnih izdelkov v 
skladu z REACH6.

Or. en

Obrazložitev

Zgornji primeri kažejo, da le popolna ocena tveganja vseh alternativ, kot jo predvideva 
REACH, zagotavlja izbiro najvarnejšega načina odstranjevanja barv ter sorazmernost 
kontrolnih ukrepov, ki jih bodo uporabniki morali sprejeti, s tveganji za zdravje in varnost.

Predlog spremembe 16
John Bowis, Struan Stevenson

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Odstranjevalce barve, ki vsebujejo 
diklorometan, uporabljajo potrošniki doma 
za odstranjevanje barv, lakov in podobnih 
premazov v zaprtih prostorih ali na 
prostem. Z usposabljanjem ali 
spremljanjem ni mogoče zagotoviti varno 
uporabo diklorometana s strani 
potrošnikov. Zato je prepoved dajanja v 

(3) Odstranjevalce barve, ki vsebujejo 
diklorometan, uporabljajo potrošniki doma 
za odstranjevanje barv, lakov in podobnih 
premazov v zaprtih prostorih ali na 
prostem. Z usposabljanjem ali 
spremljanjem ni mogoče zagotoviti varne 
uporabe diklorometana s strani 
potrošnikov. Zato je vrsta ukrepov v zvezi s 
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promet in uporabe odstranjevalcev barve, 
ki vsebujejo diklorometan, edini učinkovit 
in sorazmeren ukrep za odpravo tveganja 
za potrošnike.

sestavo odstranjevalcev barve, ki vsebujejo 
diklorometan, zasnova vsebnikov ter 
poudarjene in podrobne informacije o 
varovanju zdravja in varnosti, ki morajo 
biti navedene na izdelku, učinkovit in 
sorazmeren pristop za zmanjšanje tveganja 
za potrošnike.

Or. en

Obrazložitev

Tveganje za potrošnike ne bo odpravljeno, če se doseže prepoved diklorometana. Alternative 
namreč predstavljajo tveganje, ki ga je treba še ovrednotiti. Tveganjem se je mogoče izogniti 
tako, da se sprejmejo dodatni ukrepi za bolj varno uporabo diklorometana: najnižja raven 
zaviralcev hlapov, omwjitev velikosti vsebnika, vsebniki z ozkim grlom, za otroke varna 
varnostna zapirala in dobro vidne varnostne oznake. V zadnjih 18 letih  v nasprotju z 
alternativami1 zaradi diklorometana ni bilo nobene smrtne nesreče med potrošniki.  Prepoved 
diklorometana bi vodila k povečani uporabi nevarnih alternativ.

Predlog spremembe 17
Vladko Todorov Panajotov

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Odstranjevalce barve, ki vsebujejo 
diklorometan, uporabljajo potrošniki doma 
za odstranjevanje barv, lakov in podobnih 
premazov v zaprtih prostorih ali na 
prostem. Z usposabljanjem ali 
spremljanjem ni mogoče zagotoviti varne 
uporabe diklorometana s strani 
potrošnikov. Zato je prepoved dajanja v 
promet in uporabe odstranjevalcev barve, 
ki vsebujejo diklorometan, edini učinkovit 
in sorazmeren ukrep za odpravo tveganja 
za potrošnike.

(3) Odstranjevalce barve, ki vsebujejo 
diklorometan, uporabljajo potrošniki doma 
za odstranjevanje barv, lakov in podobnih 
premazov v zaprtih prostorih ali na 
prostem. Z usposabljanjem ali 
spremljanjem ni mogoče zagotoviti varne 
uporabe diklorometana s strani 
potrošnikov. Zato je prepoved dajanja v 
promet, dobavljanja in uporabe
odstranjevalcev barve, ki vsebujejo 
diklorometan, edini učinkovit in 
sorazmeren ukrep za odpravo tveganja za 
potrošnike.

Or. en

                                               
1 SVP, Nemčija, 2008
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Obrazložitev

Da bi dosegli boljšo zaščito potrošnikov, se je treba izogniti možnosti, da bi distribucijo 
odstranjevalcev barve, ki vsebujejo diklorometan, prevzeli poklicni in industrijski uporabniki.

Predlog spremembe 18
John Bowis, Struan Stevenson

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za zagotovitev sorazmerne uveljavitve 
odprave odstranjevalcev barve, ki 
vsebujejo diklorometan, v dobavni verigi 
je treba določiti različne datume za 
prepoved prvega dajanja v promet in 
zadnje dobave širši javnosti in poklicnim 
uporabnikom.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Opustitev ni nujna, če se sprejmejo drugi ukrepi, dokler se ne pridobi ocena vseh načinov 
odstranjevanja barve.

Predlog spremembe 19
John Bowis, Struan Stevenson

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ker imajo potrošniki kljub prepovedi v 
okviru distribucijske verige za poklicne in 
industrijske uporabnike dostop do 
odstranjevalcev barve, ki vsebujejo 
diklorometan, je treba na izdelku navesti 
opozorilo.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Opozorilo ni več potrebno, če se sprejmejo drugi ukrepi za boljše varstvo potrošnikov. 

Predlog spremembe 20
John Bowis, Struan Stevenson

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Nezgode s smrtnim izidom, zabeležene 
v zadnjih 18 letih v Evropi v zvezi z 
industrijsko in poklicno uporabo, so 
večinoma posledica neustreznega 
prezračevanja, neustrezne osebne zaščitne 
opreme, uporabe neustreznih bazenov in 
dolgotrajne izpostavljenosti diklorometanu. 
Zato je treba uvesti omejitve za nadzor in 
zmanjšanje tveganj pri industrijski in 
poklicni uporabi.

(6) Nezgode s smrtnim izidom, zabeležene 
v zadnjih 18 letih v Evropi v zvezi z 
industrijsko in poklicno uporabo, so 
večinoma posledica neustreznega 
prezračevanja, neustrezne osebne zaščitne 
opreme, uporabe neustreznih bazenov, 
neustreznih formulacij izdelka z 
nezadostno količino zaviralcev hlapov in 
dolgotrajne izpostavljenosti diklorometanu. 
Zato je treba uvesti omejitve za nadzor in 
zmanjšanje tveganj pri industrijski in 
poklicni uporabi.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere stare formulacije diklorometana niso vsebovale ustrezne količine zaviralcev hlapov, 
ki se uporabljajo za zmanjšanje izhlapevanja.

Predlog spremembe 21
John Bowis, Struan Stevenson

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za poklicne uporabnike na splošno 
veljajo določbe zakonodaje glede zaščite 
delavcev. Kljub temu se veliko poklicnih 
dejavnosti izvaja v prostorih strank, ki 
pogosto nimajo ustreznih sredstev za 

(7) Za poklicne uporabnike na splošno 
veljajo določbe zakonodaje glede zaščite 
delavcev. Ustrezni ukrepi za nadzor 
tveganj za zdravje in varnost med kakršno 
koli nalogo v zvezi z odstranjevanjem 
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upravljanje, nadziranje in zmanjšanje 
tveganj za zdravje. Poleg tega določbe 
zakonodaje glede zaščite delavcev ne 
veljajo za samozaposlene delavce, ki bi 
morali pred začetkom odstranjevanja 
barve, ki vsebujejo diklorometan, opraviti 
ustrezno usposabljanje.

barve so v osnovi odvisni od zasnove in 
izvajanja ustreznih delovnih procesov, 
ustreznega prezračevanja in uporabe 
ustrezne osebne varovalne opreme, kjer je 
to potrebno. Uporabljena metoda 
odstranjevanja barve (kemična, 
mehanska, toplotna), predmet, s katerega 
se odstranjuje barva (vrsta podlage, 
površina, velikost, zaprt prostor ali na 
prostem), pogoji uporabe (temperatura, 
čas izpostavljenosti), sredstva za 
prezračevanje/odvajanje zraka, 
orodja/stroji itd. vplivajo na primernost 
varnostnih ukrepov. Vse metode 
odstranjevanja barve vključujejo različna 
in specifična tveganja, zaradi česar so ne 
glede na uporabljeno fizikalno ali 
kemično metodo potrebne ustrezne 
informacije in usposabljanje, da bi se 
delavci zavedali tveganj in se seznanili z 
ustreznimi varnostnimi ukrepi za varno 
odstranjevanje barve.

Or. en

Obrazložitev

Posebne obstoječe zahteve EU za varstvo poklicnih in industrijskih delavcev vključujejo 
oceno tveganja in zagotavljanje ustreznih informacij in navodil pred začetkom dela z 
nevarnimi snovmi, ne glede na kraj in vzrok1. 

Ustrezni ukrepi za nadzorovanje in zmanjšanje tveganj za zdravje in varnost so odvisni od 
številnih parametrov. Treba je zagotoviti usposabljanje, da bi se delavci zavedali tveganj in 
se seznanili z ustreznimi varnostnimi ukrepi za varno odstranjevanje barve.

Predlog spremembe 22
Gyula Hegyi

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za poklicne uporabnike na splošno 
veljajo določbe zakonodaje glede zaščite 

(7) Za poklicne uporabnike na splošno 
veljajo določbe zakonodaje glede zaščite 

                                               
1 DIREKTIVA SVETA 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o zaščiti delavcev.
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delavcev. Kljub temu se veliko poklicnih 
dejavnosti izvaja v prostorih strank, ki 
pogosto nimajo ustreznih sredstev za 
upravljanje, nadziranje in zmanjšanje 
tveganj za zdravje. Poleg tega določbe 
zakonodaje glede zaščite delavcev ne 
veljajo za samozaposlene delavce, ki bi 
morali pred začetkom odstranjevanja 
barve, ki vsebujejo diklorometan, opraviti 
ustrezno usposabljanje. 

delavcev. Kljub temu se veliko poklicnih 
dejavnosti izvaja v prostorih strank, ki 
pogosto nimajo ustreznih sredstev za 
upravljanje, nadziranje in zmanjšanje 
tveganj za zdravje. Poleg tega določbe 
zakonodaje glede zaščite delavcev ne 
veljajo za samozaposlene delavce, ki bi 
morali pred začetkom odstranjevanja 
barve, ki vsebujejo diklorometan, opraviti 
ustrezno usposabljanje. Poklicni 
uporabniki bi morali tudi predložiti 
določene podatke, s katerimi bi utemeljili 
nadaljnjo uporabo diklorometana.

Or. en

Obrazložitev

Usposabljanje samo po sebi ne bo zagotovilo, da se bodo samozaposleni delavci ustrezno 
zaščitili. V skladu  z določbami direktive 98/24 morajo predložiti le utemeljitev, zakaj 
potrebujejo odstopanje od splošne prepovedi.

Predlog spremembe 23
John Bowis, Struan Stevenson

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zato je treba poklicnim uporabnikom 
prepovedati dajanje v promet in uporabo 
odstranjevalcev barve, ki vsebujejo 
diklorometan, da se zavaruje njihovo 
zdravje in zmanjša število nezgod s 
smrtnim izidom in nesreč brez smrtnega 
izida. Kljub temu se lahko države članice 
odločijo, da na svojem ozemlju določenim 
pooblaščenim poklicnim uporabnikom 
dovolijo nadaljnjo uporabo 
diklorometana, kadar menijo, da bi bila 
zamenjava diklorometana posebno 
težavna ali neustrezna. Države članice 
bodo pristojne za izdajanje in nadziranje 
takšnih dovoljenj, ki morajo temeljiti na 

(8) Zato je treba oceniti v skladu z 
REACH dajanje v promet in uporabo 
kakršnih koli odstranjevalcev barve s 
strani poklicnih uporabnikov, da se 
zavaruje njihovo zdravje in zmanjša število 
nezgod s smrtnim izidom in nesreč brez 
smrtnega izida. V vmesnem času naj se 
vsakemu izdelku, ki vsebuje diklorometan 
in je na trgu,  priložijo informacije in 
napotki za varovanje zdravja in varnost, 
da se zagotovi dodatna zaščita poklicnih 
delavcev.
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obveznem usposabljanju s posebnimi 
zahtevami.

Or. en

Obrazložitev

Prepoved poklicne uporabe odstranjevalcev barve, ki vsebujejo diklorometan, ne more 
zagotoviti zmanjšanje števila nesreč. Nasprotno pa se bo zvišalo število nesreč z 
alternativnimi izdelki. Ker je diklorometan bolj učinkovit, je čas dela z alternativnimi izdelki 
daljši, kar pomnoži tveganja. Obvezne informacije, ki bi spremljale odstranjevalce barve z 
diklorometanom in bi vsebovale podatke in napotke o oceni in obvladovanju tveganj za 
zdravje in varnost, bi bile dodatno varovalo.

Predlog spremembe 24
Gyula Hegyi

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zato je treba poklicnim uporabnikom 
prepovedati dajanje v promet in uporabo 
odstranjevalcev barve, ki vsebujejo 
diklorometan, da se zavaruje njihovo 
zdravje in zmanjša število nezgod s 
smrtnim izidom in nesreč brez smrtnega 
izida. Kljub temu se lahko države članice 
odločijo, da na svojem ozemlju določenim 
pooblaščenim poklicnim uporabnikom 
dovolijo nadaljnjo uporabo diklorometana, 
kadar menijo, da bi bila zamenjava 
diklorometana posebno težavna ali 
neustrezna. Države članice bodo pristojne 
za izdajanje in nadziranje takšnih 
dovoljenj, ki morajo temeljiti na obveznem 
usposabljanju s posebnimi zahtevami. 

(8) Zato je treba poklicnim uporabnikom 
prepovedati dajanje v promet in uporabo 
odstranjevalcev barve, ki vsebujejo 
diklorometan, da se zavaruje njihovo 
zdravje in zmanjša število nezgod s 
smrtnim izidom in nesreč brez smrtnega 
izida. Kljub temu se lahko države članice 
odločijo, da na svojem ozemlju določenim 
pooblaščenim poklicnim uporabnikom 
dovolijo nadaljnjo uporabo diklorometana, 
kadar menijo, da bi bila zamenjava 
diklorometana posebno težavna ali 
neustrezna. Države članice bodo pristojne 
za izdajanje in nadziranje takšnih 
dovoljenj, ki morajo temeljiti na posebnih 
utemeljitvah in obveznem usposabljanju s 
posebnimi zahtevami.

Or. en

Obrazložitev

Usposabljanje samo po sebi ne bo zagotovilo, da se bodo delavci ustrezno zaščitili. V skladu  
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z določbami direktive 98/24 morajo predložiti le utemeljitev, zakaj potrebujejo odstopanje od 
splošne prepovedi. 

Predlog spremembe 25
Carl Schlyter

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Število nezgod s smrtnim izidom in nesreč 
brez smrtnega izida, zabeleženih v času 
izvajanja industrijskih dejavnosti, kaže na 
neustrezno izvajanje zakonodaje glede 
delovnih mest. Izpostavljenost 
diklorometanu je še vedno velika, zato je 
treba sprejeti nadaljnje ukrepe za 
zmanjšanje tveganja za delavce v 
industrijskih obratih. Treba je sprejeti 
preprečevalne ukrepe, kot so dobro 
prezračevanje na delovnem mestu, ustrezna 
osebna zaščitna oprema in dodatna 
prilagoditev bazenov za odstranjevanje.

Število nezgod s smrtnim izidom in nesreč 
brez smrtnega izida, zabeleženih v času 
izvajanja industrijskih dejavnosti, kaže na 
neustrezno izvajanje zakonodaje glede 
delovnih mest. Izpostavljenost 
diklorometanu je še vedno velika, zato je 
treba sprejeti nadaljnje ukrepe za 
zmanjšanje tveganja za delavce v 
industrijskih obratih. Treba je sprejeti 
preprečevalne ukrepe, kot so dobro 
prezračevanje na delovnem mestu, ki 
ustreza mejnim vrednostim za poklicno 
izpostavljenost, oprema za zaščito dihal z 
neodvisnim dovodom zraka, ločeni 
prezračevani prostori za sušenje 
predmetov, s katerih je bila odstranjena 
barva, ustrezna osebna zaščitna oprema in 
dodatna prilagoditev bazenov za 
odstranjevanje.

Or. en

Obrazložitev

Treba je opredeliti, da mora biti prezračevanje na delovnem mestu takšno, da ustreza mejnim 
vrednostim za poklicno izpostavljenost, oziroma je treba uporabiti opremo za zaščito dihal z 
neodvisnim dovodom zraka.   Da bi čim bolj zmanjšali izpostavljenost diklorometanu v 
industrijski rabi, mora sušenje predmetov, s katerih je bila odstranjena barva, potekati v 
ločenih prezračevanih prostorih.
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Predlog spremembe 26
Carl Schlyter

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Znanstveni odbor za omejitve 
poklicne izpostavljenosti kemičnim 
snovem je v novembru 2007 priporočil 
mejne vrednosti
za osemurno časovno tehtano povprečje in 
15-minutno kratkotrajno izpostavljenost.
Primerno je, da se ti ravni določita kot 
najvišji mejni vrednosti, ki jih je treba 
doseči z učinkovitim izpušnim 
prezračevanjem pri industrijski rabi, pri 
čemer lahko nacionalna zakonodaja 
določi nižje ravni.

Or. en

Obrazložitev

Priporočila Znanstvenega odbora za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem je 
treba uporabiti kot referenčne vrednosti za izpušne prezračevalne sisteme v industrijski rabi.
Njihova priporočila naj bodo najvišja dopustna raven v EU, medtem ko države članice lahko 
določijo nižjo raven (kot že velja na primer na Madžarskem).

Predlog spremembe 27
John Bowis, Struan Stevenson

Predlog sklepa – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka (xx) – stolpec 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Z odstopanjem od odstavka (1) lahko 
države članice dovolijo oskrbo z 
odstranjevalci barve, ki vsebujejo 
diklorometan, pooblaščenih poklicnih 
uporabnikov. 

(2) Z odstopanjem od odstavka (1) se 
odstranjevalci barve, ki vsebujejo 
diklorometan, smejo dati v promet za 
oskrbo splošne javnosti, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:



AM\735252SL.doc 13/20 PE409.588v02-00

SL

(a) velikost vsebnika ni večja od 1 litra,
(b) posoda ima ozko grlo z največjim 
premerom 20 mm in je opremljena z za 
otroke varnim varnostnim zapiralom v 
skladu s SIST EN ISO 8317:2004 in SIST 
EN 862:2005, 
(c) odstranjevalec barve vsebuje zaviralce 
hlapenja v takšni količini, da se 
izhlapevanje v primerjavi s čistim 
diklorometanom pri standardnih 
preskusnih pogojih zmanjša za najmanj 
97 %,
(d) na posodi je jasen in dobro viden napis 
„Ne vdihavati plinov. Uporabljati le v 
dobro prezračevanih prostorih. Če 
zadostno prezračevanje ni možno, nositi 
ustrezno opremo za zaščito dihal.”

Or. en

Obrazložitev

V zadnjih 18 letih v nasprotju s smrtnimi primeri potrošnikov pri alternativnih izdelkih pri 
uporabi diklorometana ni bilo potrjenega smrtnega primera, ne glede na dejstvo, da 
odstranjevalci barv z diklorometanom predstavljajo 90 %  trga. Ker so alternativni kemični 
izdelki precej manj učinkoviti, bi prepoved potrošniške uporabe odstranjevalcev barve z 
diklorometanom vodila k nadaljnjemu zviševanju že tako visokega števila nesreč z gorilniki in 
toplozračnimi pištolami, ki jih je poročilo RPA zanemarilo.

Predlog spremembe 28
Gyula Hegyi

Predlog sklepa – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka (xx) – stolpec 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Z odstopanjem od odstavka (1) lahko 
države članice dovolijo oskrbo z 
odstranjevalci barve, ki vsebujejo 
diklorometan, pooblaščenih poklicnih 
uporabnikov. 

(2) Z odstopanjem od odstavka (1) lahko 
države članice za pet let dovolijo oskrbo z 
odstranjevalci barve, ki vsebujejo 
diklorometan, pooblaščenih poklicnih 
uporabnikov, ki so predložili naslednje 
informacije:
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(a) razlog, zakaj zahteva odstopanje,

(b) letno količino diklorometana, ki bo 
uporabljena,

(c) dejavnosti in procesi, v katerih se 
diklorometan uporablja,

(d) odsotnost varnejših alternativ 
diklorometanu za njihove namene,

(e) število delavcev, ki bi lahko bili 
udeleženi,

(f) predvideni varnostni ukrepi za 
varovanje zdravja in zagotavljanje 
varnosti delavcev, zlasti dokazilo o 
zagotavljanju osebne zaščitne opreme,

(g) tehnični in organizacijski ukrepi za 
preprečevanje izpostavljenosti delavcev.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za odstopanja od prepovedi, kot je določeno v členu 9(3) Direktive 98/24/ES o o 
varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
kemičnim dejavnikom pri delu, bi morale veljati tudi tukaj.

Predlog spremembe 29
John Bowis, Struan Stevenson

Predlog sklepa – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka (xx) – stolpec 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Dovoljenje iz odstavka (2) se izda 
poklicnim uporabnikom, ki so 
usposobljeni za varno uporabo 
odstranjevalcev barve, ki vsebujejo 
diklorometan. Usposabljanje obsega:

(3) Z odstopanjem od odstavka (1) se 
odstranjevalci barve, ki vsebujejo 
diklorometan, smejo dati v promet za 
oskrbo poklicnih uporabnikov, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:
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(a) odstranjevalec barve vsebuje dodatke, 
ki zavirajo hlapenje, v takšni količini, da
se izhlapevanje v primerjavi s čistim 
diklormetanom pri standardnih 
preskusnih pogojih zmanjša za najmanj 
97 %,
(b) na posodi je jasen in dobro viden napis 
„Ne vdihavati plinov. Uporabljati le v 
dobro prezračevanih prostorih. Če 
zadostno prezračevanje ni možno, nositi 
ustrezno opremo za zaščito dihal.”,
(c) poklicni uporabniki dobijo z vsako 
dobavo odstranjevalcev barve, ki vsebujejo 
diklorometan, informacije in napotke za 
zdravje in varnost, ki morajo obravnavati 
vsaj:

(a) ozaveščanje, ocenjevanje in
obvladovanje tveganj za zdravje,

 ozaveščanje, ocenjevanje in 
obvladovanje tveganj za zdravje,

(b) uporabo ustreznega prezračevanja,  uporabo ustreznega prezračevanja, 

(c) uporabo ustrezne osebne zaščitne 
opreme.

 uporabo ustrezne osebne zaščitne 
opreme.

Or. en

Obrazložitev

Predlog za uvedbo dovoljenj za poklicno uporabo odstranjevalcev barve, ki vsebujejo 
diklorometan, je nesorazmeren, nepraktičen, diskriminatoren in drag. Dovoljenja se navadno 
uporablja za najbolj nevarne dejavnosti. Odstranjevalci barve, ki vsebujejo diklorometan, ali 
drugi izdelki na osnovi topil ne upravičujejo uvedbe sistema dovoljenj. Če so potrebne 
dodatne kontrole, naj se dodajo zahteve po zaviranju izhlapevanja, označevanju in 
dokumentaciji, v kateri so obravnavani ustrezni previdnostni ukrepi. 

Predlog spremembe 30
Gyula Hegyi

Predlog sklepa – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka (xx) – stolpec 2 – točka 3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Dovoljenje iz odstavka (2) se izda 
poklicnim uporabnikom, ki so usposobljeni 
za varno uporabo odstranjevalcev barve, ki 
vsebujejo diklorometan. Usposabljanje 
obsega:

(3) Dovoljenje iz odstavka (2) se lahko
izda samo poklicnim uporabnikom, ki so 
predložili popolno dokumentacijo iz 
odstavka (2), katere veljavnost in 
ustreznost so potrdili pristojni organi, in 
ki so usposobljeni za varno uporabo 
odstranjevalcev barve, ki vsebujejo 
diklorometana. Usposabljanje obsega:

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje se izda samo tistim poklicnim uporabnikom, ki so predložili popolno 
dokumentacijo v zvezi z njihovo predvideno uporabo diklorometana. Če je dokumentacija 
veljavna in popolna, se po ustreznem usposabljanju izda dovoljenje.

Predlog spremembe 31
Vladko Todorov Panajotov

Predlog sklepa – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka (xx) – stolpec 2 – točka 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dovoljenje je treba obnoviti vsakih pet let.

Or. en

Obrazložitev

Tveganje za poklicne uporabnike in potrošnike se bo še dodatno zmanjšalo, če se intenzivno 
usposabljanje redno ponavlja in se zagotavljajo posodobljeni podatki o pravilnem ravnanju 
in učinkih nepravilnega ravnanja z odstranjevalci barve, ki vsebujejo diklorometan.
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Predlog spremembe 32
Vladko Todorov Panajotov

Predlog sklepa – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka (xx) – stolpec 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Odstranjevalci barve, ki vsebujejo 
diklorometan v koncentracijah, ki so enake 
ali večje od masnega deleža 0,1, se lahko 
uporabljajo v industrijskih obratih, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

(4) Odstranjevalci barve, ki vsebujejo 
diklorometan v koncentracijah, ki so enake 
ali večje od masnega deleža 0,1 %, se 
lahko uporabljajo v industrijskih obratih, 
če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) učinkovito izpušno prezračevanje ali 
ustrezna oprema za zaščito dihal z 
neodvisnim dovodom zraka,

(a) učinkovito lokalno izpušno 
prezračevanje okrog potopnih bazena ali 
ustrezna oprema za zaščito dihal z 
neodvisnim dovodom zraka,

(b) ograjeni bazeni za odstranjevanje so 
pokriti, kadar niso v uporabi,

(b) vsi bazeni za odstranjevanje so pokriti, 
kadar niso v uporabi,

(c) ustrezne zaščitne rokavice za izvajalce. (c) ustrezne zaščitne rokavice in maske za 
izvajalce.

Or. en

Obrazložitev

1. Zaradi jasnosti – učinkovito lokalno prezračevanje okrog bazena bo v večji meri prispevalo 
k zaščiti delavca kot učinkovito splošno prezračevanje delavnice.

2. Pokrivanje vseh sistemov, vključno s tistimi, ki niso „resnično zaprti“, bo zmanjšalo 
emisije hlapov diklorometana.

3. Diklorometan je lahko hlapen. Glavni način vnosa diklorometana je pri ljudeh vdihovanje 
(ATSDR, 2000 Toksikološki profili metilen klorida, Agencija za strupene snovi in register 
bolezni, Ministrstvo za zdravje in človeške vire, GA, ZDA). Z uporabo ustreznih rokavic in 
mask bi bili delavci zaščiteni pred izpostavljenostjo kože in dihalnih organov diklorometanu.
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Predlog spremembe 33
Carl Schlyter

Predlog sklepa – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka (xx) – stolpec 2 – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) učinkovito izpušno prezračevanje ali 
ustrezna oprema za zaščito dihal z 
neodvisnim dovodom zraka,

(a) delovanje učinkovitega izpušnega 
prezračevanja, ki dokazano zagotavlja 
popolno skladnost z nacionalnimi 
mejnimi vrednostmi za poklicno 
izpostavljenost, ki ne smejo presegati 100 
ppm (353 mg/m3) za osemurno časovno 
tehtano povprečje ali 200 ppm (706 
mg/m3) za 15-minutno kratkotrajno 
izpostavljenost, ali dokazana uporaba
ustrezne opreme za zaščito dihal z 
neodvisnim dovodom zraka,

Or. en

Obrazložitev

Število nezgod s smrtnim izidom in nesreč brez smrtnega izida, zabeleženih v času izvajanja 
industrijskih dejavnosti, jasno kaže na neustrezno izvajanje zakonodaje glede delovnih mest. 
Pri kakršni koli industrijski uporabi diklorometana se morajo predložiti jasna dokazila o 
izpolnjevanju mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost. Izpušna ventilacija naj bi 
dosegla vsaj mejne vrednosti, ki jih priporoča Znanstveni odbor za omejitve poklicne 
izpostavljenosti kemičnim snovem, medtem ko lahko države članice postavijo nižje mejne 
vrednosti. V nasprotnem primeru se zahteva dokazilo o uporabi ustrezne opreme za zaščito 
dihal z neodvisnim dovodom zraka.

Predlog spremembe 34
John Bowis, Struan Stevenson

Predlog sklepa – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka (xx) – stolpec 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Brez poseganja v drugo zakonodajo (5) Brez poseganja v drugo zakonodajo 
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Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in pripravkov 
so odstranjevalci barve, katerih masni 
delež diklorometana je višji 0,1, berljivo in 
neizbrisno označeni do [24 mesecev po 
začetku veljavnosti odločbe], kot sledi: 
„Samo za industrijsko in poklicno 
uporabo“.“

Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in pripravkov 
so odstranjevalci barve, katerih masni 
delež diklorometana je višji od 0,1 % in so 
pakirani v vsebnike, katerih prostornina 
je večja od 1 litra, berljivo in neizbrisno 
označeni do [24 mesecev po začetku 
veljavnosti odločbe], kot sledi: „Samo za 
industrijsko in poklicno uporabo“.“

Or. en

Obrazložitev

Ta ukrep bi naj zagotovil, da se vsebniki s prostornino, večjo od 1 litra, ne prodajajo 
potrošnikom.

Predlog spremembe 35
Vladko Todorov Panajotov

Predlog sklepa – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 76/769/EGS
Priloga I – točka (xx) – stolpec 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Brez poseganja v drugo zakonodajo 
Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in pripravkov 
so odstranjevalci barve, katerih masni 
delež diklorometana je višji 0,1, berljivo in 
neizbrisno označeni do [24 mesecev po 
začetku veljavnosti odločbe], kot sledi: 
„Samo za industrijsko in poklicno 
uporabo“.“

(5) Brez poseganja v drugo zakonodajo 
Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in pripravkov 
so odstranjevalci barve, katerih masni 
delež diklorometana je višji od 0,1 %, 
berljivo in neizbrisno označeni do [24 
mesecev po začetku veljavnosti odločbe], 
kot sledi: „Nevarno! Samo za industrijsko 
in poklicno uporabo“.“

Or. en

Obrazložitev

Potrošnik bo posvarjen in trdneje prepričan, da je vsebina zanj škodljiva. 
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