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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 
76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og 
præparater for så vidt angår 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, 
methylendiphenyldiisocyanat, cyclohexan og ammoniumnitrat
(KOM(2007)0559 – C6–0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0559),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0327/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 17 a (ny)

Bestemmelserne i denne beslutning 
vedtages med henblik på inkorporering i 
bilag XVII til forordning (EF) nr. 
1907/2006 (Reach), jf. artikel 137, stk. 3, i 
den forordning.

Begrundelse
Dette ændringsforslag afklarer forbindelserne mellem denne beslutning, direktiv 76/769/EØF 
og Reach-forordningen.
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Ændringsforslag 2
BILAG

Bilag I, nr. 55, kolonne 2, punkt 3 (direktiv 76/769/EØF)

(3) Fysiske eller juridiske personer, der 
for første gang bringer MDI-holdige 
præparater i omsætning, skal senest 3 år 
efter ikrafttrædelsen af restriktionerne i 
punkt 1), indsamle oplysninger om mulige 
tilfælde af personer, der har oplevet 
åndedrætsallergi ved anvendelse af MDI-
holdige præparater, og stille disse 
oplysninger til rådighed for 
Kommissionen. Oplysningerne skal 
indsamles i overensstemmelse med en 
undersøgelsesprotokol, som godkendes af 
Kommissionen, og som involverer 
specialiserede centre.

(3) Senest 3 år efter ikrafttrædelsen af 
restriktionerne i punkt 1) og på grundlag 
af data, der er tilgængeliggjort siden 
afslutningen af den i forordning (EF) nr. 
793/93 nævnte risikovurdering, og efter at  
Den Videnskabelige Komité for 
Sundheds- og Miljørisici (VKSM) har 
afgivet en udtalelse, aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om behovet for at 
indsamle yderligere oplysninger om 
mulige tilfælde af personer, der har oplevet 
åndedrætsallergi ved anvendelse af MDI-
holdige præparater. På grundlag af denne 
rapport fremsætter Kommissionen om 
nødvendigt et forslag i henhold til artikel 
69, stk. 1 og 3 i Rådets og Europa-
Parlamentets forordning (EF) nr. 
1907/20061)med krav om, at fysiske eller 
juridiske personer, der for første gang 
bringer MDI-holdige præparater i 
omsætning, skal indsamle oplysninger i 
overensstemmelse med en 
undersøgelsesprotokol, som godkendes af 
Kommissionen, og som involverer 
specialiserede centre.
_____
1EUT L 39 af 30.12.2006, s. 1. Forordning som 
ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1354/2007 
(EUT L 304 af 22.11.2007, s. 1).

Begrundelse

Siden afslutningen af risikovurderingen af MDI i 2005, som blev gennemført i henhold til 
forordning 793/93 om eksisterende stoffer, er der fremkommet nye oplysninger om 
eksponering fra Miljøstyrelsen i Danmark, forgiftningscentre i Tyskland, Det Forenede 
Kongerige og Belgien samt fra industrien, som tyder på, at deri virkeligheden ikke findes 
nogen risiko for forbrugerne. Før der bestilles omfattende nye undersøgelser, bør 
Kommissionen anmodes om fuldt ud at overveje, med rådgivning fra et passende 
videnskabeligt udvalg, om sådanne oplysninger overflødiggør behovet for flere data.
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Ændringsforslag 3
BILAG

Bilag I, nr. 55, kolonne 2, punkt 4 (direktiv 76/769/EØF)

(4) Artikel 69, stk. 1 og 3, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1907/2006* finder anvendelse, 
medmindre de indsamlede oplysninger 
påviser, at der ikke er behov for yderligere 
begrænsende foranstaltninger end dem, 
der allerede er truffet.

udgår

Begrundelse

Artikel 69, stk. 1 og 3, i Reach-forordningen (1907/2006) gælder uanset denne bestemmelse.
De giver både Kommissionen og medlemsstaterne mulighed for at begrænse MDI yderligere i 
henhold til begrænsningsproceduren i Reach, hvis de klare kriterier, som Parlamentet og 
Rådet er blevet enige om, er opfyldt. Den foreslåede bestemmelse skaber manglende 
sammenhæng mellem bestemmelserne i denne beslutning og Reach-forordningen ved at 
indføre et unødvendigt sæt ekstra kriterier for yderligere begrænsninger for dette stof.

Ændringsforslag 4
BILAG

Bilag I, nr. 56, kolonne 2, punkt 1 (direktiv 76/769/EØF)

(1) Må efter [18 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning for første gang på 
forbrugervaremarkedet som bestanddel i 
neoprenbaserede klæbemidler i 
koncentrationer på 0,1 masseprocent eller 
derover i pakninger over 650 g.

(1) Må efter [18 måneder efter 
beslutningens ikrafttrædelsesdato] ikke 
bringes i omsætning for første gang på 
forbrugervaremarkedet som bestanddel i 
neoprenbaserede klæbemidler i 
koncentrationer på 0,1 masseprocent eller 
derover i pakninger over 350 g.

Begrundelse

Eftersom dette klæbemiddel ikke er beregnet til at anvende på større flader, vil det være 
passende at begrænse pakningens størrelse. I risikovurderingen blev der anbefalet en 
størrelse på 350 g.
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BEGRUNDELSE

Baggrund og formål med denne beslutning

Inden for rammerne af forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering af og kontrol med risikoen 
ved eksisterende stoffer er der blevet gennemført risikovurderinger af DEGME, DEGBE, 
MDI og cyclohexan. Ifølge risikovurderingen af alle disse kemiske stoffer er der behov for at 
reducere de risici, som de udgør for menneskers sundhed. Disse konklusioner er blevet 
bekræftet af Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE).

Ammoniumnitrat er et oxiderende stof, og de risici, der skal begrænses, opstår som følge af, at 
det kan eksplodere, når det kommer i berøring med visse andre stoffer. Ammoniumnitrat 
anvendes i stort omfang som gødning i EU, og ammoniumnitratgødninger bør derfor opfylde 
visse sikkerhedsmæssige minimumsnormer, inden de bringes i omsætning.

Der vil med nærværende beslutning blive fastsat harmoniserede regler for, hvorledes 
DEGME-, DEGBE-, MDI- og cyclohexanpræparater bringes i omsætning og anvendes på 
forbrugervaremarkedet. Der vil ligeledes blive indført harmoniserede regler for, hvorledes 
ammoniumnitrat bringes i omsætning som et stof og i præparater til brug som gødning. Denne 
beslutning, som foreslår ændring af direktiv 76/769/EØF, vil derfor forbedre forholdene på 
det indre marked og sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed.

Anvendelsesområder for de berørte kemikalier

DEGME) tilhører gruppen af glycolethere. DEGME anvendes hovedsagelig som frostvæske i 
jetfuel. DEGME anvendes endvidere som kemisk mellemprodukt, basiskemikalie 
(procesopløsningsmiddel) og opløsningsmiddel i maling og lak, malingfjerner, 
rengøringsmidler, "self-shining" emulsioner, produkter til overfladebehandling af gulve, 
sprinklervæske, hudrensemidler (sæbe) og hudplejeprodukter.

DEGBE tilhører gruppen af glycolethere og anvendes i maling, lak, blæk og vaske- og 
rengøringsmidler. Hovedformålet med dette stof er at opløse forskellige komponenter i 
blandinger i både vandige og ikke-vandige systemer.

MDI refererer til et antal isomere forbindelser. MDI anvendes hovedsagelig inden for 
industriel fremstilling af fast polyurethanskum, der anvendes over hele verden. Der findes en 
lang række andre anvendelser inden for maling og præparater til overfladebehandling, 
klæbemidler, fugemasse (herunder vejrbestandig fugemateriale), elastomerer og fodtøj. Det 
anvendes ligeledes til fremstilling af spånplader (til sammenklæbning af træfibre) og 
støbekerner til brug inden for støbeindustrien.

Cyclohexan er en cyklisk alkan. Stoffet anvendes hovedsagelig i klæbemidler (cyclohexan 
kombineret med andre opløsningsmidler). Det drejer sig for det meste om "neopren"-baserede 
klæbemidler (polychloropren), der anvendes inden for lædervareindustrien (sko), 
byggesektoren (overfladebehandling af gulve) og ved fremstilling af autodele.
Cyclohexanbaserede klæbemidler anvendes hovedsagelig af håndværkere, men også på 
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forbrugervaremarkedet (i husholdnings- og gør det selv-produkter).

Ammoniumnitrat anvendes i vid udstrækning i EU som gødning, men det udgør også 
hovedbestanddelen i det kommercielle sprængstof ANFO (ammoniumnitrat-brændselsolie).
Ammoniumnitrat anvendes i gødninger både alene og blandet med andre næringsstoffer.
Gødning med et nitrogenindhold over 28 % betegnes som ammoniumnitratgødning med 
højnitrogenindhold.

Ordførerens anbefaling

Eftersom der er behov for at begrænse faren for forbrugerne og navnlig for at sikre passende 
beskyttelse for gør det selv-folk, bør der anvendes visse begrænsninger for præparater, der 
indeholder DEGME, DEGBE, MDI eller cyclohexan, og som bringes i omsætning på 
forbrugervaremarkedet. Det er også hensigtsmæssigt at sikre et ensartet højt sikkerhedsniveau 
for landmænd og distributører i EU for alle ammoniumnitratgødninger og kun at give 
professionelle landmænd adgang til højnitrogengødninger.

I betragtning af ovenstående og af, at den foreslåede beslutning kun vil skabe få problemer for 
industri eller handel, godkender ordføreren Kommissionens tekst med nogle få ændringer. De 
foreslåede ændringer afklarer forholdet til Reach, begrænser unødvendige udgifter og 
forbedrer forbrugersikkerheden.
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