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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud tekst 
paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti puhul muuta 
olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Välja jäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate ohtlike ainete ja 
valmististe, nimelt 2-(2-metoksüetoksü)etanooli, 2-(2-butoksüetoksü)etanooli, 
metüleendifenüüldiisotsüanaadi, tsükloheksaani ja ammooniumnitraadi turustamise ja 
kasutamise piirangutega
(KOM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0559);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0327/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 17 a (uus)

(17 a) Käesoleva otsuse sätted võetakse 
vastu eesmärgiga kanda need määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisasse 
vastavalt nimetatud määruse artikli 137 
lõikele 3.
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Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse käesoleva otsuse, direktiivi 76/769/EMÜ ja REACH-
määruse vahelist seost.

Muudatusettepanek 2
Lisa

I lisa punkti 55 teise veeru punkt 6 (direktiiv 76/769/EMÜ)

(6) Füüsilised või juriidilised isikud, kes 
turustavad esimest korda MDId 
sisaldavaid valmistisi, peavad kolme aasta 
jooksul pärast punktis 1 ette nähtud 
piirangute rakendamist koguma andmeid 
võimalike juhtude kohta, kus inimestel 
tekib MDId sisaldavate valmististe 
kasutamisel respiratoorne allergia, ning 
edastama need andmed komisjonile.
Andmeid tuleb koguda vastavalt 
uuringuprotokollile, mis hõlmab 
spetsialiseerunud keskusi ning mille 
kooskõlastab komisjon.

(6) Kolme aasta jooksul pärast punktis 1 
ette nähtud piirangute rakendamist ning 
määrusega (EÜ) nr 793/93 ette nähtud 
riskihinnangu läbiviimise järgselt 
avaldatud andmete põhjal ja pärast 
tervise- ja keskkonnariskide 
teaduskomitee arvamust peab komisjon 
andma Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru, kas on vaja koguda 
täiendavaid andmeid võimalike juhtude 
kohta, kus inimestel tekib MDId 
sisaldavate valmististe kasutamisel 
respiratoorne allergia. Nimetatud aruande 
põhjal teeb komisjon Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1907/20061  artikli 69 lõigete 1 ja 3 alusel 
vajaduse korral ettepaneku nõuda, et 
füüsilised või juriidilised isikud, kes 
turustavad esimest korda MDId 
sisaldavaid valmistisi, koguksid andmeid
vastavalt uuringuprotokollile, mis hõlmab 
spetsialiseerunud keskusi ning mille 
kooskõlastab komisjon.
_____

ELT L 396, 30.12.2006, lk 1. Määrust on 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1354/2007 (ELT L 
304, 22.11.2007, lk 1).

Selgitus

Pärast olemasolevate ainete määrusega nr 793/93 ette nähtud MDI riskihinnangu läbiviimist 
2005. aastal viitavad Taani keskkonnakaitseameti, Saksamaa, Ühendkuningriigi ja Belgia 
mürgikeskuste ning tööstuse uued andmed ainega kokkupuute kohta sellele, et tegelikus elus 
oht tarbijatele puudub. Enne laiaulatuslike uute uuringute tellimist tuleks komisjonil paluda 
tõsiselt kaaluda, võttes arvesse asjakohase teaduskomitee nõuandeid, kas niisuguste andmete 
olemasolu tähendab, et täiendavaid andmeid ei ole vaja.
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Muudatusettepanek 3
Lisa

I lisa punkti 55 teise veeru punkt 7 (direktiiv 76/769/EMÜ)

(7) Kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse nr 1907/2006 artikli 69 
lõikeid 1 ja 3*, välja arvatud juhul, kui 
kogutud andmed tõestavad, et puudub 
vajadus muude piiravate meetmete järele 
lisaks neile, mida juba kohaldatakse.

välja jäetud

Selgitus

REACH määruse (1907/2006) artikli 69 lõikeid 1 ja 3 kohaldatakse vaatamata käesolevale 
sättele. Nendega nähakse nii komisjonile kui ka liikmesriikidele ette võimalus kehtestada 
MDI-le täiendavaid piiranguid REACHi piirangute kehtestamise protsessi raames, kui see 
vastab parlamendi ja nõukogu kokkulepitud selgetele kriteeriumidele. Esildatud sättega 
rikutakse käesoleva otsuse ja REACH-määruse sätete sidusust, luues kõnealusele ainele 
piirangute kehtestamiseks ebavajalikke lisakriteeriumeid.

Muudatusettepanek 4
Lisa

I lisa punkti 56 teise veeru punkt 8 (direktiiv 76/769/EMÜ)

(8) Ei tohi esimest korda üldsusele 
turustada pärast [18 kuud pärast otsuse 
jõustumist] neopreenipõhiste liimide 
koostisosana kontsentratsiooniga 0,1 % 
massist või rohkem ega raskemates 
pakendites kui 650 g.

(8) Ei tohi esimest korda üldsusele 
turustada pärast [18 kuud pärast otsuse 
jõustumist] neopreenipõhiste liimide 
koostisosana kontsentratsiooniga 0,1 % 
massist või rohkem ega raskemates 
pakendites kui 350 g.

Selgitus

Kuna nimetatud liimi ei kasutata suurtel pindadel, näib pakendi suuruse muutmine 
asjakohane. Riskihinnangus soovitati pakendi suuruseks 350 g.
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SELETUSKIRI

Otsuse taust ja eesmärk

DEGME, DEGBE, MDI ja tsükloheksaani ohtlikkust on hinnatud vastavalt määrusele (EMÜ) 
nr 793/93 olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta. Kõigi nende 
keemiliste ainete ohtlikkuse hindamisel tuvastati, et ohtu inimtervisele on vaja vähendada.
Neid järeldusi kinnitas toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee (CSTEE).

Ammooniumnitraat on aine, mis võib toimida oksüdeerijana ja oht, millega tuleb tegeleda, 
tuleneb sellest, et see võib teatavate teiste ainetega segunedes plahvatada.
Ammooniumnitraati kasutatakse ELis laialdaselt väetisena ning ammooniumnitraatväetised 
peaksid turuleviimiseks vastama teatavatele minimaalsetele ohutusnõuetele.

Käesoleva otsusega sätestatakse üldsusele pakutavate DEGMEt, DEGBEt, MDId ja 
tsükloheksaani sisaldavate valmististe turustamise ja kasutamise ühtsed eeskirjad. Otsusega 
sätestatakse ka ühtsed eeskirjad, mis käsitlevad ammooniumnitraadi turustamist ainena ja 
väetisena kasutamiseks ette nähtud valmististe koostises. Käesolev otsus, milles tehakse 
ettepanek muuta direktiivi 76/769/EMÜ, parandab seega siseturu toimimise tingimusi ning 
tagab inimeste tervise kõrgetasemelise kaitse.

Kõnealuste kemikaalide kasutusalad

DEGME kuulub glükooleetrite rühma. DEGMEt kasutatakse peamiselt lennukikütuse 
jäätumisvastase vahendina. Veel kasutatakse DEGMEt keemilise vahesaadusena, 
baaskemikaalina (töötlemislahusti) ning lahustina värvides ja lakkides, värvieemaldajates, 
puhastusvahendites, isepoleeruvates emulsioonides, põrandahermeetikutes, autoesiklaasi 
puhastusvedelikes, nahapuhastusvahendites (seep) ja kehahooldustoodetes.

DEGBE kuulub glükooleetrite rühma. DEGBEt kasutatakse värvides, värvainetes, tintides, 
detergentides ja puhastusvahendites. Selle aine põhifunktsioon on lahustada segude eri 
koostisosi nii vesi- kui ka mittevesikeskkonnas.

MDI viitab mitmele isomeersele ühendile. MDId kasutatakse peamiselt kogu maailmas 
laialdaselt kasutatavate jäikade vahtpolüuretaanide tööstuslikul tootmisel. Ainel on ka palju 
teisi kasutusalasid: värvid, pinnakattevahendid, liimid, hermeetikud (sh veekindlad 
hermeetikud), elastomeerid ja jalatsid. Samuti kasutatakse MDId puitlaastplaatide tootmisel 
(puidu sidumiseks) ning valutööstusele valukärnide valmistamisel.

Tsükloheksaan on tsükloalkaan. Kõnealust ainet kasutatakse lahustina peamiselt liimides 
(tsükloheksaan koos teiste lahustitega). Peamiselt on tegu nahatööstuses (kingad), ehituses 
(põrandakattematerjalid) ja autovaruosade tootmises kasutatavate neopreeni-
(polükloropreeni)põhiste liimidega. Tsükloheksaani sisaldavaid liime kasutavad peamiselt 
oskustöölised, aga ka laiem üldsus seda sisaldavaid majapidamis- ja meisterdamistooteid 
kasutades.

Ammooniumnitraati kasutatakse ELis laialdaselt väetisena, kuid ta on ka kaubandusliku 
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lõhkeaine ANFO (ammooniumnitraadi ja kütuseõli segu) peamine koostisosa.
Ammooniumnitraati kasutatakse väetistes nii eraldi kui ka segatuna teiste toitainetega. 
Väetisi, mis sisaldavad üle 28 % lämmastikku, nimetatakse suure lämmastikusisaldusega 
ammooniumnitraatväetisteks.

Raportööri soovitused

Tulenevalt asjaolust, et tarbijaid ähvardavat ohtu on vaja piirata ning eelkõige selleks, et 
tagada piisav kaitse meisterdamistoodete kasutamisel, tuleks üldsusele turustatavate 
DEGMEt, DEGBEt, MDId või tsükloheksaani sisaldavate valmististe suhtes kohaldada 
teatavaid piiranguid. Samuti on asjakohane tagada kõigi ammooniumnitraatväetiste puhul ELi 
põllumajandustootjate ja levitajate ühtne kõrgetasemeline ohutus ning piirata juurdepääsu 
suure lämmastikusisaldusega väetistele ainult elukutseliste põllumajandustootjatega.

Võttes arvesse ülaltoodut ning seda, et esildatud otsus ei tekita palju probleeme tööstuses ega 
kaubanduses, kiidab raportöör komisjoni teksti heaks koos muudatusettepanekutega. 
Muudatusettepanekutes täpsustatakse seost REACHiga, piiratakse ebavajalikke kulusid ja 
parandatakse tarbijate turvalisust.
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