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Ändringsförslag 14
John Bowis, Struan Stevenson

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det finns alternativ till DCM, men 
alla kemiska produkter som är avsedda 
för att lösa ett färglager påverkar 
sannolikt människors hälsa. DCM har 
undersökts noga och hälsoeffekterna är 
väl kända, men de alternativa metoderna 
har inte undersökts i samma utsträckning. 
I många av fallen måste fortfarande 
människors hälsa, miljörisker och 
riskprofiler utvärderas till fullo.

Or. en

Motivering

De flesta alternativen medför risker: NMP är ett reproduktionstoxiskt ämne, kategori 21 2.

DBE har i flera mätningar3 visat sig vara giftigt för människors hälsa och för miljön.

TRGS 612 avråder från att använda NMP och dimetylsulfoxid (DMSO) som mycket lätt 
absorberas av kroppen4. 

1,3-dioxolan är mycket lättantändligt, har reproduktionstoxiska följder som hudirritationer 
och är inte lätt biologiskt nedbrytbart. Bensylalkohol är skadligt att inandas, har 
sensibiliserande egenskaper och är skadligare för vattenmiljön.

                                               
1 ECBI/55/05. Tekniska kommittén C&L:s möte om klassificering och märkning av farliga substanser, Arona, 
den 15–18 mars 2005.
2 ”Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint stripper”, 
RPA-undersökning slutförd i april 2007.
3 Sonawane, M. m.fl., ”Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example 
of dibasic esters category”, US Environmental Protection Agency, mars 2008.
4 612: ”Technical Rules for Hazardous Substances – Substitute substances, substitute processes and restrictions 
on the use of methylene chloride-based paint strippers”, februari 2006.
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Ändringsförslag 15
John Bowis, Struan Stevenson

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) För att se till att den nuvarande 
skyddsnivån inte sänks och för att 
förhindra en ökad exponering av risker 
för människors hälsa och säkerhet som i 
dagsläget är okända eller obestämda, bör 
alla beståndsdelar i alternativa 
färgborttagningsmedel bedömas med 
samma noggrannhet som för DCM. 
Beslut angående saluföring av 
färgborttagningsmedel bör skjutas upp 
tills både DCM-baserade 
färgborttagningsmedel och alternativa 
metoder har fått en grundlig utvärdering i
enlighet med Reach.

Or. en

Motivering

Exemplen ovan visar att endast en fullständig utvärdering – såsom föreskrivs i Reach – av 
riskerna med alternativen, kan garantera att de säkraste metoderna för färgborttagning väljs 
och att alla nödvändiga kontrollmetoder som användare behöver ta i bruk står i proportion 
till hälso- och säkerhetsriskerna.

Ändringsförslag 16
John Bowis, Struan Stevenson

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) DCM-baserade färgborttagningsmedel 
används av privata konsumenter i hemmet 
för att avlägsna målarfärg, fernissa och 
lack både inomhus och utomhus. 
Utbildning och övervakning räcker inte till 
för att garantera att konsumenterna 

(3) DCM-baserade färgborttagningsmedel 
används av privata konsumenter i hemmet 
för att avlägsna målarfärg, fernissa och 
lack både inomhus och utomhus. 
Utbildning och övervakning räcker inte till 
för att garantera att konsumenterna 
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använder DCM på ett säkert sätt. Den enda 
effektiva och proportionella åtgärden för 
att eliminera riskerna för konsumenterna är 
ett förbud mot att släppa ut DCM-baserade 
färgborttagningsmedel på marknaden och 
mot att använda dessa medel.

använder DCM på ett säkert sätt. En 
effektiv och proportionell åtgärd för att 
minimera riskerna för konsumenterna är 
en rad åtgärder avseende 
sammansättningen av DCM-baserade 
färgborttagningsmedel, behållarnas 
utförande samt synligheten och detaljerna 
av den hälso- och säkerhetsinformation 
som varje produkt förses med.

Or. en

Motivering

Riskerna för konsumenterna kommer inte att elimineras om DCM förbjuds. Alternativen utgör
en risk som måste klarläggas. Riskerna kan undvikas genom att man vidtar ytterligare 
åtgärder för att höja säkerheten för användningen av DCM: en lägsta nivå av fördröjare för 
att minska avdunstningen, en begränsning av behållarnas storlek, behållare med smal 
öppning, barnsäker stängning och en mycket synlig säkerhetsföreskrift. Under de senaste 18 
åren har det inte förekommit några dödsfall av användare av DCM, till skillnad från 
användare av alternativen1. Ett förbud mot DCM skulle leda till en ökad användning av 
riskfyllda alternativ.

Ändringsförslag 17
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) DCM-baserade färgborttagningsmedel 
används av privata konsumenter i hemmet 
för att avlägsna målarfärg, fernissa och 
lack både inomhus och utomhus. 
Utbildning och övervakning räcker inte till 
för att garantera att konsumenterna 
använder DCM på ett säkert sätt. Den enda 
effektiva och proportionella åtgärden för 
att eliminera riskerna för konsumenterna är 
ett förbud mot att släppa ut DCM-baserade 
färgborttagningsmedel på marknaden och 

(3) DCM-baserade färgborttagningsmedel 
används av privata konsumenter i hemmet 
för att avlägsna målarfärg, fernissa och 
lack både inomhus och utomhus. 
Utbildning och övervakning räcker inte till 
för att garantera att konsumenterna 
använder DCM på ett säkert sätt. Den enda 
effektiva och proportionella åtgärden för 
att eliminera riskerna för konsumenterna är 
ett förbud mot att släppa ut DCM-baserade 
färgborttagningsmedel på marknaden, mot 

                                               
1 SVP Deutschland 2008.
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mot att använda dessa medel. leverans och mot att använda dessa medel.

Or. en

Motivering

För att uppnå ett bättre skydd för konsumenterna bör också möjligheterna till distribution av 
DCM-baserade färgborttagningsmedel genom yrkesmän och industriella användare undvikas.

Ändringsförslag 18
John Bowis, Struan Stevenson

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att en utfasning utmed hela 
leverantörskedjan av 
färgborttagningsmedel som innehåller 
DCM ska kunna genomföras på ett 
proportionellt sätt behöver olika datum 
fastställas för att förbjuda det första 
utsläppandet på marknaden och den 
slutliga leveransen till allmänhet och 
yrkesmän.

utgår

Or. en

Motivering

En utfasning är inte nödvändig om andra åtgärder görs i avvaktan på en utvärdering av alla 
metoder för färgborttagning.

Ändringsförslag 19
John Bowis, Struan Stevenson

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom det kan finnas konsumenter utgår
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som trots förbudet har tillgång till 
DCM-baserade färgborttagningsmedel 
genom distributionskedjan för 
yrkesmässiga och industriella användare, 
bör det finnas en varningstext på 
produkten.

Or. en

Motivering

En varningstext är inte längre nödvändig om andra åtgärder görs för att tillhandahålla bättre 
skydd för konsumenterna.

Ändringsförslag 20
John Bowis, Struan Stevenson

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De dödsfall som registrerats i Europa 
under de senaste arton åren i samband med 
industriell och yrkesmässig användning har 
framför allt satts i samband med 
otillräcklig ventilation, bristfällig personlig 
skyddsutrustning, användning av olämpliga 
rengöringsbad (strippbad) och långvarig 
exponering för DCM. Begränsningar bör 
därför införas i syfte att kontrollera och 
minska riskerna vid yrkesmässig och 
industriell användning.

(6) De dödsfall som registrerats i Europa 
under de senaste arton åren i samband med 
industriell och yrkesmässig användning har 
framför allt satts i samband med 
otillräcklig ventilation, bristfällig personlig 
skyddsutrustning, användning av olämpliga 
rengöringsbad (strippbad), bristfällig 
produktutformning utan tillräckliga 
fördröjare och långvarig exponering för 
DCM. Begränsningar bör därför införas i 
syfte att kontrollera och minska riskerna 
vid yrkesmässig och industriell 
användning.

Or. en

Motivering

En del gamla utformningar av DCM innehöll inte en tillräcklig mängd av fördröjare som 
används för att minimera avdunstning. 
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Ändringsförslag 21
John Bowis, Struan Stevenson

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Yrkesmässiga användare skyddas i 
allmänhet av arbetsmiljölagstiftningen. 
Men en del av den yrkesmässiga 
verksamheten utförs ofta i kundens 
lokaler som ofta inte anpassats till kraven 
på hantering, kontroll och minskning av 
hälsorisker. De som arbetar som 
egenföretagare i branschen omfattas 
dessutom inte av arbetsmiljölagstiftningen 
och skulle behöva ändamålsenlig 
utbildning innan de utför 
färgborttagningsarbete med 
DCM-baserade produkter.

(7) Yrkesmässiga användare skyddas i 
allmänhet av arbetsmiljölagstiftningen. De 
lämpliga åtgärderna för att kontrollera 
riskerna för hälsa och säkerhet under all 
färgborttagning beror i huvudsak på 
utförandet och användningen av 
tillbörliga arbetsprocesser, tillräcklig 
lufttillförsel och – där det är nödvändigt –
tillhandahållande av ändamålsenlig 
personlig skyddsutrustning. Den metod 
som används för färgborttagning (kemisk, 
mekanisk eller genom upphettning), 
föremålet som ska behandlas (underlag, 
yta, område, inomhus eller utomhus), 
omständigheterna som råder vid 
tillämpningen (temperatur, tid för 
exponering), hjälpmedlen för 
ventilation/utsug, verktygen/maskinell 
utrustning, etc. inverkar på de 
skyddsåtgärder som kan vara lämpliga. 
Alla metoder för färgborttagning har sina 
egna specifika risker, så lämplig 
information och utbildning krävs –
oavsett vilka fysikaliska eller kemiska 
metoder som används – för att göra 
användarna medvetna om riskerna och 
insatta i lämpliga skyddsåtgärder för 
säker färgborttagning.

Or. en

Motivering

Särskilda nu gällande EU-krav för att skydda yrkesmän och arbetare inom industrin omfattar 
riskbedömning och tillhandahållande av ändamålsenlig information och utbildning före 
påbörjandet av ett arbete med riskfyllda ämnen, oavsett plats och orsak.1

                                               
1 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om skydd för arbetstagare.
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Lämpliga åtgärder för att kontrollera och minska riskerna för hälsa och säkerhet beror på en 
mängd olika faktorer. Utbildning bör ges för att göra arbetare medvetna om riskerna och för 
att de ska känna till lämpliga skyddsåtgärder för säker färgborttagning.

Ändringsförslag 22
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Yrkesmässiga användare skyddas i 
allmänhet av arbetsmiljölagstiftningen. 
Men en del av den yrkesmässiga 
verksamheten utförs ofta i kundens lokaler 
som ofta inte anpassats till kraven på 
hantering, kontroll och minskning av 
hälsorisker. De som arbetar som 
egenföretagare i branschen omfattas 
dessutom inte av arbetsmiljölagstiftningen 
och skulle behöva ändamålsenlig 
utbildning innan de utför 
färgborttagningsarbete med DCM-baserade
produkter.

(7) Yrkesmässiga användare skyddas i 
allmänhet av arbetsmiljölagstiftningen. 
Men en del av den yrkesmässiga 
verksamheten utförs ofta i kundens lokaler 
som ofta inte anpassats till kraven på 
hantering, kontroll och minskning av 
hälsorisker. De som arbetar som 
egenföretagare i branschen omfattas 
dessutom inte av arbetsmiljölagstiftningen 
och skulle behöva ändamålsenlig 
utbildning innan de utför 
färgborttagningsarbete med DCM-baserade 
produkter. Yrkesmässiga användare bör 
också vara tvungna att tillhandahålla viss 
information för att rättfärdiga en fortsatt 
användning av DCM.

Or. en

Motivering

Utbildning i sig räcker inte för att garantera att egenföretagare skyddar sig på ett 
tillfredsställande sätt. I enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 98/24/EG, motiveras 
endast varför de behöver undantag från det allmänna förbudet.
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Ändringsförslag 23
John Bowis, Struan Stevenson

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör därför bli förbjudet att släppa 
ut DCM-baserade färgborttagningsmedel
på marknaden och förbjudet för yrkesmän 
att använda dessa medel, detta i syfte att 
skydda deras hälsa och minska dödsfallen 
och även antalet olyckor som inte har 
dödlig utgång. När det bedöms vara 
särskilt svårt eller olämpligt att ersätta 
DCM bör det dock vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillåta att yrkesmän 
med särskilt tillstånd använder DCM. 
Medlemsstaterna skulle då ha ansvaret 
för att utfärda och övervaka dessa 
tillstånd, som bör grunda sig på 
obligatorisk utbildning där specifika krav 
ska uppfyllas.

(8) Utsläppandet på marknaden och 
användningen av alla olika slags 
DCM-baserade färgborttagningsmedel av 
yrkesmän bör därför bedömas i enlighet 
med Reach för att skydda deras hälsa och 
minska dödsfallen och även antalet olyckor 
som inte har dödlig utgång. För att kunna 
garantera ytterligare skydd för yrkesmän, 
bör under tiden,ett paket med hälso- och 
säkerhetsinformation och råd 
tillhandahållas med varje produkt som 
innehåller DCM och som släpps på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Ett förbud mot yrkesmässig användning av DCM-baserade färgborttagningsmedel kan inte 
garantera en minskning av antalet olyckor. Det kommer tvärtom att öka antalet olyckor med 
alternativa metoder. DCM har högre verkningsgrad vilket innebär att alternativa metoder ger 
längre arbetstimmar och därmed en ökning av riskerna. Ett obligatoriskt paket med 
information som medföljer DCM-baserade färgborttagningsmedel och som ger information 
och råd om bedömning och hantering av riskerna för hälsa och säkerhet skulle vara en 
ytterligare säkerhet.

Ändringsförslag 24
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör därför bli förbjudet att släppa ut (8) Det bör därför bli förbjudet att släppa ut 



AM\735252SV.doc 11/20 PE409.588v02-00

SV

DCM-baserade färgborttagningsmedel på 
marknaden och förbjudet för yrkesmän att 
använda dessa medel, detta i syfte att 
skydda deras hälsa och minska dödsfallen 
och även antalet olyckor som inte har 
dödlig utgång. När det bedöms vara särskilt 
svårt eller olämpligt att ersätta DCM bör 
det dock vara möjligt för medlemsstaterna 
att tillåta att yrkesmän med särskilt 
tillstånd använder DCM. Medlemsstaterna 
skulle då ha ansvaret för att utfärda och 
övervaka dessa tillstånd, som bör grunda 
sig på obligatorisk utbildning där specifika 
krav ska uppfyllas.

DCM-baserade färgborttagningsmedel på 
marknaden och förbjudet för yrkesmän att 
använda dessa medel, detta i syfte att 
skydda deras hälsa och minska dödsfallen 
och även antalet olyckor som inte har 
dödlig utgång. När det bedöms vara särskilt 
svårt eller olämpligt att ersätta DCM bör 
det dock vara möjligt för medlemsstaterna 
att tillåta att yrkesmän med särskilt 
tillstånd använder DCM. Medlemsstaterna 
skulle då ha ansvaret för att utfärda och 
övervaka dessa tillstånd, som bör grunda 
sig på specifika, detaljerade beskrivningar 
och obligatorisk utbildning där specifika 
krav ska uppfyllas.

Or. en

Motivering

Enbart utbildning räcker inte för att kunna garantera att arbetare skyddar sig tillräckligt. I 
enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 98/24/EG, motiveras endast varför de behöver 
undantag från det allmänna förbudet. 

Ändringsförslag 25
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Antalet dödsfall och olyckor som inte 
fått dödlig utgång vilka registrerats i 
samband med industriell verksamhet visar 
att arbetsmiljölagstiftningen inte har följts 
tillräckligt. Exponeringen för DCM är 
fortfarande hög och fler riskreducerande 
åtgärder bör tillämpas på arbetstagare i 
samband med industriell användning. 
Förebyggande åtgärder som god ventilation 
av arbetslokalerna, ändamålsenlig 
personlig skyddsutrustning och ytterligare 
anpassning av rengöringsbaden bör antas.

(9) Antalet dödsfall och olyckor som inte 
fått dödlig utgång vilka registrerats i 
samband med industriell verksamhet visar 
att arbetsmiljölagstiftningen inte har följts 
tillräckligt. Exponeringen för DCM är 
fortfarande hög och fler riskreducerande 
åtgärder bör tillämpas på arbetstagare i 
samband med industriell användning. 
Förebyggande åtgärder som god ventilation 
av arbetslokalerna som uppfyller de 
yrkeshygieniska gränsvärdena eller 
andningsapparater med fristående 
lufttillförsel, separata ventilerade 
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områden för torkning av föremål som 
behandlats med färgborttagningsmedel,
ändamålsenlig personlig skyddsutrustning 
och ytterligare anpassning av 
rengöringsbaden bör antas.

Or. en

Motivering

Det bör noga uppges att ventilationen på arbetsplatsen bör vara sådan att yrkeshygieniska 
gränsvärden uppfylls eller, alternativt, att andningsapparater med fristående lufttillförsel ska 
användas. För att maximalt minska exponeringen av DCM inom industriell användning bör 
torkningen av föremål som behandlats med färgborttagningsmedel ske i separata, ventilerade 
områden.

Ändringsförslag 26
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I november 2007 rekommenderade 
vetenskapliga kommittén för 
yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska 
agenser gränsvärden för åtta timmars
tidsvägt medelvärde och för 15 minuters 
kortfristig exponering. Det är tillbörligt 
att fastställa dessa nivåer som de högsta 
tillåtna gränsvärden som får uppnås 
genom en effektiv frånluftsventilation för 
industriell användning, utan att det 
påverkar alla lägre nivåer som fastställts i 
enlighet med nationell lagstiftning. 

Or. en

Motivering

Rekommendationerna från vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för 
kemiska agenser bör sättas i verket som referenser för systemen för frånluftsventilation inom 
industriell användning. Deras rekommendationer bör vara EU:s högsta gräns medan 
medlemsstaterna kan välja att fastställa en lägre gräns (vilket redan är fallet för t.ex. 
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Ungern).

Ändringsförslag 27
John Bowis, Struan Stevenson

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – led xx – kolumn 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna tillåta leverans av 
färgborttagningsmedel som innehåller 
diklormetan till yrkesmän med tillstånd.

2) Genom undantag från punkt 1 får 
färgborttagningsmedel som innehåller 
diklormetan släppas ut på marknaden för 
leverans till allmänheten om samtliga av 
följande villkor uppfylls:
a) Storleken på behållaren får inte 
överstiga 1 liter.
b) Behållaren ska ha en smal öppning, på 
högst 20 mm i diameter, och vara utrustad 
med en barnsäker stängning i enlighet 
med SS-EN ISO 8317:2004 och 
SS-EN 862:2005. 
c) Sammansättningen i 
färgborttagningsmedlen ska innehålla 
fördröjare i sådan mängd att 
avdunstningen jämfört med ren 
diklormetan minskas med minst 
97 procent under normala 
testförhållanden. 
d) Behållaren ska tydligt och klart vara 
märkt med följande text: ”Andas inte in 
ångorna. Används endast i väl ventilerade 
utrymmen. Om ventilationen är 
otillräcklig, använd lämplig 
andningsapparat.”

Or. en

Motivering

Det har inte bekräftats några dödsfall bland konsumenter med DMC under de senaste 
18 åren, mot ett dödsfall med en alternativ metod, trots det faktum att DCM-baserade 
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färgborttagningsmedel representerar 90 procent av marknaden. Eftersom alternativa 
kemikalier bevisligen är mindre effektiva, skulle ett förbud mot privat användning av 
DCM-baserade färgborttagningsmedel ytterligare öka det redan höga antalet olyckor med 
blåslampor och värmepistoler som förbigåtts i RPA-rapporten.

Ändringsförslag 28
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – led (xx) – kolumn 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna tillåta leverans av 
färgborttagningsmedel som innehåller 
diklormetan till yrkesmän med tillstånd.

2) Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna på en femårsbasis tillåta 
leverans av färgborttagningsmedel som 
innehåller diklormetan till yrkesmän med 
tillstånd som har tillhandahållit följande 
information:
a) Orsaken till begäran av undantaget
b) Mängden diklormetan som årligen ska
användas.
c) De verksamheter och processer som 
ingår.
d) Avsaknaden av säkrare alternativ till 
diklormetan för deras syften.
e) Antalet arbetare som kan omfattas.
f) Förutsedda försiktighetsåtgärder för att 
skydda de berörda arbetarnas säkerhet 
och hälsa, särskilt bevis på tillgång till 
ändamålsenlig personlig 
skyddsutrustning.
g) De tekniska och organisatoriska 
åtgärder som vidtagits för att förhindra att 
arbetare exponeras.

Or. en
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Motivering

Kraven för undantag från förbud som fastställts enligt artikel 9.3 i rådets direktiv 98/24/EG 
om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska 
agenser i arbetet bör också tillämpas här.

Ändringsförslag 29
John Bowis, Struan Stevenson

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – led xx – kolumn 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Det tillstånd som avses i punkt 2 ska 
utfärdas till yrkesmän som utbildats i 
säker användning av 
färgborttagningsmedel som innehåller 
diklormetan. Utbildningen ska omfatta

3) Genom undantaget från punkt 1 kan 
färgborttagningsmedel som innehåller 
diklormetan släppas ut på marknaden för 
leverans till yrkesmän, om samtliga av 
följande villkor uppfylls:
a) Färgborttagningsmedlet ska innehålla 
fördröjare i sådan mängd att 
avdunstningen jämfört med ren 
diklormetan minskas med minst 
97 procent under normala 
testförhållanden.
b) Behållaren ska tydligt och klart vara 
märkt med följande text: ”Andas inte in 
ångorna. Används endast i väl ventilerade 
utrymmen. Om ventilationen är 
otillräcklig, bär lämplig 
andningsapparat.”
c) Med varje leverans av DCM-baserade 
färgborttagningsmedel ska yrkesmässiga 
användare få ett paket med hälso- och 
säkerhetsinformation och råd som minst 
ska innehålla

a) medvetenhet om, bedömning av och 
hantering av hälsoriskerna,

●medvetenhet om, bedömning av och 
hantering av hälsoriskerna,

b) användning av tillräcklig ventilation, ● användning av tillräcklig ventilation,

c) användning av ändamålsenlig personlig ● användning av ändamålsenlig personlig 
skyddsutrustning.



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

SV

skyddsutrustning.

Or. en

Motivering

Förslaget att kräva licensiering för professionell användning av DCM-baserade 
färgborttagningsmedel är illa avpassat, opraktiskt, diskriminerande och kostsamt. 
Licensiering förbehålls oftast de mest riskfyllda verksamheterna. Färgborttagning med hjälp 
av DCM eller andra produkter som baseras på lösningsmedel rättfärdigar inte ett 
licensieringssystem. Om ytterligare kontroller krävs bör de inbegripa krav på fördröjare, 
märkning och ett informationspaket med lämpliga försiktighetsåtgärder. 

Ändringsförslag 30
Gyula Hegyi

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – led xx – kolumn 2 – led 3 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Det tillstånd som avses i punkt 2 ska 
utfärdas till yrkesmän som utbildats i säker 
användning av färgborttagningsmedel som 
innehåller diklormetan. Utbildningen ska 
omfatta

3) Det tillstånd som avses i punkt 2 kan
utfärdas endast till yrkesmän som har 
tillhandahållit den fullständiga 
information som anges i punkt 2, 
information som de vederbörande 
myndigheterna har ansett vara giltig och
tillräcklig, och som har utbildats i säker 
användning av färgborttagningsmedel som 
innehåller diklormetan. Utbildningen ska 
omfatta

Or. en

Motivering

Tillståndet bör endast ges till de yrkesmän som har lämnat fullständig information om hur de 
avser att använda DCM. Om denna information är giltig och tillräcklig, bör ett tillstånd ges 
efter en lämplig utbildning.
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Ändringsförslag 31
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – led xx – kolumn 2 – led 3  stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillståndet ska förnyas vart femte år.

Or. en

Motivering

Risken för professionella användare och kunder kommer att minska ytterligare om en 
fördjupad utbildning repeteras regelbundet och aktuell information ges om hantering och om 
följderna av ovarsam hantering av DCM-baserade färgborttagningsmedel.

Ändringsförslag 32
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – led xx – kolumn 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) Färgborttagningsmedel som innehåller 
diklormetan i koncentrationer på minst 0,1 
viktprocent får användas i 
industrianläggningar endast om följande 
villkor är uppfyllda:

4) Färgborttagningsmedel som innehåller 
diklormetan i koncentrationer på minst 0,1 
viktprocent får användas i 
industrianläggningar endast om följande 
villkor är uppfyllda:

a) Effektiv frånluftsventilation eller 
andningsapparater.

a) Effektiv lokal frånluftsventilation runt 
rengöringsbaden eller andningsapparater.

b) Inneslutna rengöringsbad som är 
övertäckta när de inte används.

b) Alla rengöringsbad ska vara övertäckta 
när de inte används.

c) Ändamålsenliga skyddshandskar för 
användarna.

c) Ändamålsenliga skyddshandskar och 
masker för användarna.

Or. en
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Motivering

1. För klarhetens skull – effektiv, lokal ventilation runt baden bidrar på ett bättre sätt till att 
skydda arbetare jämfört med den allmänna faktiska ventilationen runt omkring verkstaden.

2. Täckning av alla system, även de som inte är ”helt stängda” kommer att minska utsläppen 
av DCM-ångor.

3. DCM är ett mycket flyktigt ämne. Den primära vägen för upptagning av DCM hos 
människor anses vara genom inandning (ATSDR, ”2000 Toxicological Profiles for Methylene 
Chloride, Agency for Toxic Substances and Disease Registry”, U.S. Department of Health 
and Human Services, Georgia, USA). Genom att använda lämpliga skyddshandskar och 
mask, skulle användarna vara skyddade från hudexponering och inandning av DCM.

Ändringsförslag 33
Carl Schlyter

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – led xx – kolumn 2 – led 4  led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Effektiv frånluftsventilation eller 
andningsapparater.

a) Användning av effektiv 
frånluftsventilation som bevisligen kan 
garantera full överensstämmelse med 
nationella yrkeshygieniska gränsvärden 
som inte får överskrida 100 miljondelar 
(353 mg/m3) för åtta timmars tidsvägt 
medelvärde eller 200 miljondelar 
(706 mg/m3) för 15 minuters kortfristig 
exponering, eller bevisad användning av
andningsapparater.

Or. en

Motivering

Antalet registrerade dödsolyckor och olyckor som inte har dödlig utgång under industriell 
verksamhet är en tydlig indikation på en otillräcklig tillämpning av arbetsplatslagstiftningen. 
Vid all industriell användning av DCM bör man tydligt kunna visa att de yrkeshygieniska 
gränsvärdena respekteras. Som lägst bör frånluftsventilationen uppnå de gränsvärden som 
rekommenderas av vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska 
agenser, medan medlemsstaterna kan välja att fastställa lägre nivåer. Alternativt behöver 
man kunna bevisa att adekvata andningsapparater med fristående lufttillförsel används.
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Ändringsförslag 34
John Bowis, Struan Stevenson

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – led xx – kolumn 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) Utan att det påverkar annan 
gemenskapslagstiftning om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen och preparat, ska 
färgborttagningsmedel som innehåller mer 
än 0,1 viktprocent diklormetan märkas 
läsligt och outplånligt [24 månader efter 
det att beslutet träder i kraft] enligt 
följande: ”Endast för yrkesmässigt och 
industriellt bruk”.”

5) Utan att det påverkar annan 
gemenskapslagstiftning om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen och preparat, ska 
färgborttagningsmedel som innehåller mer 
än 0,1 viktprocent diklormetan och är 
förpackade i behållare större än 1 liter
märkas läsligt och outplånligt [24 månader 
efter det att beslutet träder i kraft] enligt 
följande: ”Endast för yrkesmässigt och 
industriellt bruk”.

Or. en

Motivering

Genom den här åtgärden borde man kunna se till att behållare som är större än 1 liter inte 
säljs till konsumenter.

Ändringsförslag 35
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – led xx – kolumn 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) Utan att det påverkar annan 
gemenskapslagstiftning om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen och preparat, ska 
färgborttagningsmedel som innehåller mer 

5) Utan att det påverkar annan 
gemenskapslagstiftning om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen och preparat, ska 
färgborttagningsmedel som innehåller mer 
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än 0,1 viktprocent diklormetan märkas 
läsligt och outplånligt [24 månader efter 
det att beslutet träder i kraft] enligt 
följande: ”Endast för yrkesmässigt och 
industriellt bruk.”

än 0,1 viktprocent diklormetan märkas 
läsligt och outplånligt [24 månader efter 
det att beslutet träder i kraft] enligt 
följande: ”Varning! Endast för 
yrkesmässigt och industriellt bruk.”

Or. en

Motivering

Konsumenten kommer att bli oroad och mer övertygad om att innehållet är farligt.
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