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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek az egyes veszélyes anyagok és készítmények, 2-(2-
metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilén-difenil-diizocianát, ciklohexán és 
ammónium-nitrát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról
(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0559),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek 
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0327/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(17A) preambulumbekezdés (új)

(17a) E határozat rendelkezéseinek 
elfogadása azzal a céllal történt, hogy 
azokat beépítsék az 1907/2006/EK 
rendelet (REACH) XVII. mellékletébe, a 
rendelet 137. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározott módon.
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Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi a kapcsolatot e határozat, a 76/769/EGK irányelv és a 
REACH-rendelet között.

Módosítás: 2
Melléklet

I. melléklet, 55. pont, 2. oszlop, 6. pont (76/769/EGK irányelv)

(6) Az MDI tartalmú készítményeket 
először forgalomba hozó természetes vagy 
jogi személyek az (1) bekezdésben előírt 
korlátozások bevezetésétől számított 3 
éven belül adatokat gyűjtenek az MDI 
tartalmú készítmények használata során 
fellépő légúti allergiás megbetegedések 
lehetséges esetivel kapcsolatban, és az 
adatokat eljuttatják a Bizottság részére. Az
adatgyűjtést kutatási jegyzőkönyv alapján 
kell folytatni, szakosított központok 
közreműködésével, és a Bizottság 
jóváhagyásával.

(6) Az (1) bekezdésben előírt korlátozások 
bevezetésétől számított 3 éven belül és a 
793/93/EK rendelet értelmében végzett 
kockázatértékelések befejezése óta 
rendelkezésre bocsátott adatok alapján, 
valamint az egészségügyi és környezeti 
kockázatok tudományos bizottságának 
véleménye nyomán a Bizottság beszámol 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
az MDI tartalmú készítmények használata 
során fellépő légúti allergiás 
megbetegedések lehetséges eseteivel 
kapcsolatban további adatok gyűjtésének 
szükségességéről. E jelentés alapján a 
Bizottság szükség szerint javaslatot tesz az 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 1 69. cikkének (1) és (3) 
bekezdése értelmében annak előírására, 
hogy az MDI tartalmú készítményeket 
első alkalommal forgalomba hozó 
természetes és jogi személyek gyűjtsenek 
adatokat, kutatási jegyzőkönyv alapján, 
szakosított központok közreműködésével, 
és a Bizottság jóváhagyásával.
_____
1 HL L 396., 2006.12.30., 1. o. A legutóbb a 
1354/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 304., 
2007.11.22., 1. o.) módosított rendelet.

Indokolás

Az MDI-n 2005-ben, a létező anyagokról szóló 793/93/EK rendelet értelmében végzett 
kockázatértékelés befejezése óta a dán Környezetvédelmi Ügynökségtől, a mérgező 
anyagokkal foglalkozó németországi, egyesült királyságbeli és belga központoktól, valamint 
az ipartól származó adatok azt jelzik, hogy a valós életben nem létezik kockázat a fogyasztók 
számára. Mielőtt megbízást adna széles körű új tanulmányokra, a Bizottságot fel kell kérni 
annak teljes körű megfontolására – a megfelelő tudományos bizottság tanácsával –, hogy ezek 
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az adatok kioltják-e a további adatok létrehozásának szükségességét.

Módosítás: 3
MELLÉKLET

I. melléklet, 55. pont, 2. oszlop, 7. pont (76/769/EGK irányelv)

(7) Az 1907/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet* 69 cikke (1) és (3) 
bekezdését egységes módon kell 
alkalmazni, kivéve ha az összegyűjtött 
adatok bizonyítják, hogy nincs szükség 
további megszorító intézkedésekre azokon 
kívül, amelyeket már alkalmaznak.

törölve

Indokolás

A REACH-rendelet (1907/2006/EK) 69. cikkének (1) és (3) bekezdése e rendelkezéstől 
függetlenül alkalmazandó. Ezek lehetőséget biztosítanak a Bizottságnak és a tagállamoknak 
az MDI további csökkentésére a REACH korlátozási folyamat értelmében, amennyiben az 
megfelel a Parlament és a Tanács által megállapított egyértelmű kritériumoknak. A javasolt 
rendelkezés koherencia hiányát kelti a határozat és a REACH-rendelet között erre az anyagra 
további korlátozások tekintetében egy szükségtelen kritériumrendszer létrehozásával.

Módosítás: 4
MELLÉKLET

I. melléklet, 56. pont, 2. oszlop, 8. pont (76/769/EGK irányelv)

Nem hozható kereskedelmi forgalomba a 
lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 18 hónappal] 
neoprén alapú ragasztók összetevőjeként 
0,1 tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban, és 650g-nál nagyobb 
méretű csomagolásban.

Nem hozható kereskedelmi forgalomba a 
lakosság részére [a határozat 
hatálybalépését követő 18 hónappal] 
neoprén alapú ragasztók összetevőjeként 
0,1 tömegszázalékos vagy annál magasabb 
koncentrációban, és 350 g-nál nagyobb 
méretű csomagolásban.

Indokolás

Mivel ez a ragasztó nem nagy felületen történő használatra szolgál, helyénvalónak tűnik a 
csomagolás méretének korlátozása. A kockázatértékelés során a 350g méretet javasolták.
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INDOKOLÁS

A határozat előzményei és célkitűzése

A létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK rendelet 
keretein belül a DEGME, DEGBE, MDI és ciklohexán estében végeztek kockázatértékelést. 
Az összes említett vegyi anyagra vonatkozó kockázatértékelés azonosította az emberi 
egészségre nézve fennálló kockázatok csökkentésének szükségességét. A következtetéseket a 
toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottság (CSTEE) is megerősítette.
Az ammónium-nitrát olyan anyag, amely oxidánsként viselkedhet, és a kezelendő kockázat 
abból adódik, hogy más anyagokkal keveredve robbanóképessé válik. Az ammónium-nitrát 
műtrágyaként való használata az EU-ban igen elterjedt, és az ammónium-nitrát műtrágyáknak 
bizonyos biztonsági minimum-előírásokat kell teljesíteniük forgalomba hozataluk előtt.
Ez a határozat a lakosság részére értékesített DEGME, DEGBE, MDI és ciklohexán tartalmú 
készítmények forgalomba hozatalának és használatának harmonizált szabályozását célozza. 
Harmonizált szabályokat írna elő az ammónium nitrát önálló anyagként és műtrágyaként 
használt készítmény formájában történő forgalomba hozatalára. Ez, a 76/769/EGK 
irányelvhez módosításokat javasló határozat ezért javítaná a belső piac működésének 
feltételeit és biztosítaná az emberi egészség védelmének magas szintjét.

A szóban forgó vegyi anyagok felhasználási területei

A DEGME a glikol-éterek csoportjába tartozik. A DEGME-t főleg jegesedésgátlóként 
használják sugárhajtómű-üzemanyaghoz. A DEGME további felhasználása közbenső vegyi 
anyagként, kémiai alapanyagként (technológiai oldószer) oldószerként festékek és lakkok, 
festékeltávolító szerek, tisztítószerek, önfényező emulziók, padlóápoló szerek, ablaktisztító 
folyadékok, bőrtisztító (szappan) és bőrápolási termékek esetében ismeretes.

A DEGBE a glikol-éterek csoportjába tartozik. A DEGBE-t festékekhez, színezékekhez, 
tintákhoz, mosószerekhez és tisztítószerekhez használják. Az anyag fő funkciója a keverékek 
különböző összetevőinek oldása mind vizes és nem vizes rendszerekben.

Az MDI számos izomer összetevőre utal. Az MDI világszerte használatos, főleg merev 
poliuretán habok ipari előállításához. Számos egyéb célra is használják, a festékek és 
bevonatok, ragasztók, tömítőanyagok (beleértve az időjárásnak ellenálló tömítőanyagot), 
elasztomerek és lábbelik gyártásához. Ismeretes a használata ezen kívül a forgácslemezek (a 
fadarabkák megkötésére) és az öntödei iparágban öntvényformák előállításánál is.

A ciklohexán egy ciklikus ciklikus alkán. Főleg oldószerként használják ragasztókban 
(ciklohexán más oldószerekkel kombinálva). Ezek főként a bőriparban (cipőgyártás), az 
építőiparban (padlóbevonatok) és az autóalkatrész-gyártásban használt „neoprén” 
(polikloroprén) alapú ragasztók. A ciklohexán alapú ragasztókat főleg kézművesek 
használják, de lakossági használatuk is elterjedt a háztartási és barkácstermékeknél.
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Az ammónium-nitrát használata EU-szerte elterjedt műtrágyaként, ugyanakkor a 
kereskedelmi forgalomban lévő ANFO (ammónium-nitrát és fűtőolaj keverék) robbanószer fő 
alkotórésze. Az ammónium-nitrátot a műtrágyákban használják mind önállóan, mind más 
tápanyagokkal keverve. A 28%-nál magasabb nitrogéntartalmú műtrágyák „magas 
nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyák” néven ismertek.

Az előadó ajánlása

Tekintettel a fogyasztókat érintő kockázatok csökkentésének szükségességére és különösen a 
barkácstermék-felhasználók védelme biztosításának érdekében bizonyos korlátozásokat kell 
bevezetni a lakossági forgalomba kerülő DEGME, DEGBE, MDI vagy ciklohexán tartalmú 
készítmények esetében. Ugyancsak helyénvaló egységesen magas biztonsági szintet 
biztosítani az EU-n belül a mezőgazdasági termelőknek és a forgalmazóknak valamennyi 
ammóniumnitrát műtrágya tekintetében, és a magas nitrogéntartalmú műtrágyákhoz való 
hozzájutást a mezőgazdasági szakemberekre korlátozni.

A fent elmondottakra és arra tekintettel, hogy a határozat néhány problémát kelt az ipar vagy 
kereskedelem számára, az előadó néhány módosítással hagyja jóvá a Bizottság javaslatát. A 
javasolt módosítások egyértelművé tennék a REACH-rendelettel való kapcsolatot, 
korlátoznák a szükségtelen költségeket és javítanák a fogyasztók biztonságát.
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