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Direktīvas 76/769/EEK grozījumiem attiecībā uz dažu bīstamo vielu — 2 (2 
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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Padomes Direktīvas 
76/769/EEK grozījumiem attiecībā uz dažu bīstamo vielu — 2 (2 metoksietoksi)etanola, 
2 (2 butoksietoksi)etanola, metilēndifenildiizocianāta, cikloheksāna un amonija nitrāta 
— un to preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem
(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0559),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0327/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
17.A APSVĒRUMS (jauns)

(17a) Šīs direktīvas noteikumi tiek 
pieņemti, lai tos iekļautu Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 
XVII pielikumā, kā noteikts minētās 
regulas 137. panta 3. punktā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē saikni starp šo lēmumu, Direktīvu 76/769/EEK un REACH regulu.
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Grozījums Nr. 2
PIELIKUMS

I pielikuma 55. punkta 2. slejas 3. punkts (Direktīva 76/769/EK)

(3) Fiziskās un juridiskās personas, kas 
pirmo reizi laiž tirgū MDI saturošus 
preparātus, 3 gadus no (1) punktā noteikto 
ierobežojumu ieviešanas dienas vāc datus 
par iespējamajiem elpošanas ceļu alerģijas 
gadījumiem MDI saturošu preparātu 
lietošanas laikā, un šos datus paziņo 
Komisijai. Dati jāvāc saskaņā ar pētījumu 
protokolu, iesaistot specializētus centrus, 
un tie jāsaskaņo ar Komisiju.

(3) 3 gadus no (1) punktā noteikto 
ierobežojumu ieviešanas dienas un, 
pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami 
secinājumos riska novērtējumā, kurš 
veikts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 793/93, 
un pēc Veselības un vides apdraudējuma 
zinātniskās komitejas atzinuma Komisija 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par nepieciešamību vākt papildu datus par 
iespējamajiem elpošanas ceļu alerģijas 
gadījumiem MDI saturošu preparātu 
lietošanas laikā. Balstoties uz šo ziņojumu, 
Komisija vajadzības gadījumā izstrādā 
priekšlikumu atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1907/20061 69. panta 1.un 

3. punktam, pieprasot fiziskām un 
juridiskām personām, kuras pirmo reizi 
laiž tirgū MDI saturošus preparātus, vākt
datus saskaņā ar pētījumu protokolu, 
iesaistot specializētus centrus, un tie 
jāsaskaņo ar Komisiju.
_____
1 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi 
izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1354/2007 
(OV L 304, 22.11.2007., 1. lpp.).

Pamatojums

Kopš 2005. gadā pabeigtā riska novērtējuma par MDI, ko veica saskaņā ar Regulu (EEK) 
Nr. 793/93 par esošo vielu riska novērtējumu, jauni dati par iedarbību, kuri saņemti no 
Dānijas Vides aizsardzības aģentūras, no Vācijas, Apvienotās Karalistes un Beļģijas  
toksikoloģijas centriem un rūpniecības nozares, ļauj secināt, ka patērētājiem risks reāli 
nepastāv.  Pirms tiek uzticēts uzdevums veikt jaunu plašu pētniecību, ir jāprasa Komisijai, lai 
tā, konsultējoties ar attiecīgo zinātnisko komiteju, pilnībā apsver, vai šādi dati noliedz 
papildu datu izveides nepieciešamību.

Grozījums Nr. 3
PIELIKUMS

I pielikuma 55. punkta 2. slejas 4. punkts (Direktīva 76/769/EK)



PR\706495LV.doc 7/9 PE400.667v01-00

LV

(4) Pilnībā piemēro Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 
1907/2006* 69. panta 1. un 3. punktu, 
izņemot gadījumus, kad iegūtie dati 
nepārprotami liecina par to, ka esošajiem 
ierobežojumiem papildus nav jānosaka vēl 
kādi pasākumi.

svītrots

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 69. panta 1. un 3. punktu piemēro neatkarīgi no šā 
noteikuma.  Ar to gan Komisijai, gan dalībvalstīm nodrošina iespēju turpmāk ierobežot MDI 
saskaņā ar REACH ierobežojumu procesu, ja tas atbilst skaidriem kritērijiem, par ko 
vienojušies Parlaments un Padome. Ar ieteikto noteikumu zūd loģiska sakarība starp lēmuma 
un REACH regulas noteikumiem, izveidojot nevajadzīgu papildu kritēriju kopumu šīs vielas 
turpmākajiem ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 4
PIELIKUMS

I pielikuma 56. punkta 2. slejas 1. punkts (Direktīva 76/769/EK)

(1) Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās], lai piegādātu 
iedzīvotājiem kā sastāvdaļu adhezīvos uz 
neoprēna bāzes masas koncentrācijā, kas ir 
vienāda vai lielāka par 0,1% un kas vienā 
iepakojumā ir vairāk par 650 g.

(1) Nedrīkst laist tirgū pēc [18 mēneši pēc 
šā lēmuma spēkā stāšanās], lai piegādātu 
iedzīvotājiem kā sastāvdaļu adhezīvos uz 
neoprēna bāzes masas koncentrācijā, kas ir 
vienāda vai lielāka par 0,1% un kas vienā 
iepakojumā ir vairāk par 350 g.

Pamatojums

Tā kā šis adhezīvs nav paredzēts lietošanai lielām virsmām, šķiet, ir atbilstīgi samazināt tā 
daudzumu iepakojumā. Riska novērtējumā tika ierosināts 350 g iepakojums.
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PASKAIDROJUMS

Vispārēja informācija un lēmuma mērķis

Saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un 
kontroli tika veikts DEGME, DEGBE, MDI un cikloheksāna radīto risku novērtējums. Visu 
šo ķīmisko vielu riska novērtējums liecina par nepieciešamību samazināt risku, ko tās rada 
cilvēka veselībai. Šos secinājumus apstiprinājusi Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides 
zinātniskā komiteja (CSTEE).
Amonija nitrāts ir viela, kura var iedarboties kā oksidētājs, un ar to saistītais risks, kam 
jāpievērš uzmanība, ir spēja eksplodēt maisījumā ar citām vielām. ES amonija nitrātu plaši 
izmanto par mēslošanas līdzekli, un pirms amonija nitrāta laišanas tirgū amonija nitrāta 
minerālmēsliem jāatbilst dažām obligātajām drošības prasībām.
Šajā lēmumā paredzēti harmonizēti noteikumi par iedzīvotājiem sadzīves vajadzībām 
paredzēto DEGME, DEGBE, MDI un cikloheksānu saturošo preparātu laišanu tirgū un 
lietošanu. Tajā paredzēti arī harmonizēti noteikumi par amonija nitrāta laišanu tirgū vielas un 
preparātu veidā izmantošanai par mēslošanas līdzekli. Šis lēmums, ar kuru ierosina Direktīvas 
76/769/EEK grozījumus, tādējādi varētu uzlabot apstākļus iekšējā tirgus darbības sekmēšanai, 
un tie varētu nodrošināt cilvēka veselības augsta līmeņa aizsardzību.

Attiecīgo ķimikāliju izmantošanas jomas

DEGME ir pieskaitāms glikola ēteru grupai. DEGME galvenokārt tiek izmantots par 
pretapledošanas piedevu reaktīvo dzinēju degvielai. Bez tam DEGME izmanto arī par 
ķīmisko starpproduktu, pamata ķīmisko vielu (šķīdinātāju tehnoloģiskajos procesos, 
šķīdinātāju lakām un krāsām, krāsu noņēmējos, tīrīšanas līdzekļos, pašspodrinošās emulsijās, 
grīdu hermētiķiem, vējstiklu mazgāšanas šķidrumos, ādas kopšanas un ādas mazgāšanas 
līdzekļos (ziepēs).

DEGBE ir pieskaitāms glikola ēteru grupai. DEGBE ir dažādu krāsu, krāsvielu, tintes, 
mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu sastāvā. Šīs vielas galvenā funkcija ir dažādu maisījumu 
komponentu šķīdināšana gan ūdens, gan neūdens šķīdumu sistēmās.

MDI ir dažādi izomēri savienojumi. MDI visā pasaulē galvenokārt izmanto cietā 
putupoliuretāna ražošanā. Tam ir dažādi lietojumi arī krāsu un pārklājumu, adhezīvu, 
hermētiķu (arī ūdensizturīgu pārklājumu), elastomēru, kā arī apavu ražošanā. To izmanto arī 
par saistvielu kokskaidu plātņu ražošanā (koksnes daļiņu saistīšanai) un liešanas veidņu 
ražošanā.

Cikloheksāns is ciklisks alkāns. Cikloheksānu galvenokārt izmanto par šķīdinātāju adhezīvu 
sastāvā (cikloheksāns kopā ar citiem šķīdinātājiem). Tie galvenokārt ir adhezīvi uz 
„neoprēna” (polihloroprēna) bāzes, kurus izmanto ādu apstrādes rūpniecībā (apavu ražošanā), 
būvniecībā (grīdas segumi) un automobiļu aprīkojuma ražošanā). Adhezīvus, kas satur 
cikloheksānu, galvenokārt izmanto profesionāļi, tomēr tie ir paredzēti arī lietošanai sadzīvē 
„prasmīgajām rokām” domātajos produktos.
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Amonija nitrātu visā ES plaši izmanto ne tikai par mēslošanas līdzekli, tas ir arī galvenā 
sastāvdaļa sprāgstvielā ANFO (amonija nitrāta degmaisījums). Amonija nitrātu izmanto par 
mēslošanas līdzekli gan atsevišķi, gan maisījumos kopā ar citām augu barības elementus 
saturošām vielām. Mēslošanas līdzekļus ar slāpekļa saturu virs 28 % parasti sauc par amonija 
nitrāta minerālmēsliem.

Referenta ieteikumi

Tāpēc, ka ir jāsamazina risks patērētājiem un jo īpaši jānodrošina pienācīga aizsardzība, 
izmantojot „prasmīgo roku” lietojumiem, jānosaka daži ierobežojumi attiecībā uz tādiem 
preparātiem, kas satur DEGME, DEGBE, MDI vai cikloheksānu un kurus laiž tirgū 
pārdošanai iedzīvotājiem. Attiecībā uz visiem amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem arī ir 
jānodrošina vienādi augsta līmeņa drošība lauksaimniekiem un izplatītājiem visā ES, kā arī 
jāierobežo profesionālu lauksaimnieku piekļuves iespējas slāpekļa minerālmēsliem ar augstu 
slāpekļa saturu.

Apkopojot iepriekšminēto un apsverot to, ka ierosinātais lēmums nevarētu rūpniecības nozarei 
vai tirdzniecībai radīt problēmas, referents atbalsta Komisijas tekstu ar dažiem grozījumiem. 
Ierosinātie grozījumi varētu precizēt saikni ar REACH, samazināt nevajadzīgas izmaksas un 
uzlabot patērētāju drošību.
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