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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind 
introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase 2-(2-
metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat, ciclohexan și 
nitrat de amoniu
(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0559),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0327/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 17a (nou)

(17a) Dispozițiile prezentei decizii sunt 
adoptate în vederea includerii lor în 
Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 (REACH), după cum se 
precizează în articolul 137 alineatul (3) al 
respectivului regulament.
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Justification

This amendment clarifies the relationship between this Decision, Directive 76/769/EEC and 
the REACH Regulation.

Amendamentul 2
ANEXĂ

Anexa I, punctul 55, coloana 2, punctul 6 (Directiva 76/769/CEE)

(6) Persoanele fizice sau juridice care 
introduc pe piață pentru prima dată 
preparate care conțin MDI trebuie ca, în 
trei ani de la data punerii în aplicare a 
restricțiilor stabilite la alineatul (1), să 
strângă date privind posibilele cazuri de 
indivizi care au suferit alergii respiratorii în 
timpul utilizării preparatelor care conțin 
MDI și să pună aceste date la dispoziția 
Comisiei. Datele vor trebui colectate
conform unui protocol de studiu care să 
implice centre specializate și care să fie
aprobat de Comisie.

(6) În trei ani de la data punerii în aplicare 
a restricțiilor stabilite la alineatul (1) și pe 
baza datelor disponibile în urma 
concluziilor evaluării de risc efectuate în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 793/93 
și în urma avizului Comitetului științific 
pentru sănătate și riscuri de mediu, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
necesitatea colectării de date suplimentare 
privind posibilele cazuri de indivizi care au 
suferit alergii respiratorii în timpul 
utilizării preparatelor care conțin MDI. Pe 
baza acestui raport Comisia face, dacă 
este necesar, o propunere în temeiul 
articolului 69 alineatele (1) și (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1, cerând persoanelor fizice 
sau juridice care introduc pe piață pentru 
prima dată preparate care conțin MDI să 
strângă date, conform unui protocol de 
studiu care să implice centre specializate și 
care să fie aprobat de Comisie.
_____
1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1. Regulament, astfel 
cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 
1354/2007 al Consiliului (JO L 304, 22.11.2007, p. 
1).

Justification

Since the conclusion of the Risk Assessment on MDI in 2005 conducted under Existing 
Substances Regulation 793/93 new exposure data from the Danish Environment Protection 
Agency, Poison Centres in Germany, UK and Belgium and industry suggest that a risk to 
consumers does not exist in real life. Before wide ranging new studies are commissioned, the 
Commission should be asked to fully consider, with advice from an appropriate scientific 
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committee, whether such data negates the need for further data creation.

Amendamentul 3
ANEXĂ

Anexa I punctul 55 coloana 2 punctul 7 (Directiva 76/769/CEE)

(7) Articolul 69 alineatele (1) și (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului* se aplică în totalitate, în 
afara cazului în care datele colectate 
demonstrează că nu mai sunt necesare 
alte măsuri de restricționare în afara 
celor deja aplicate.

eliminat

Justification

Article 69(1) and (3) of the REACH Regulation (1907/2006) apply irrespective of this 
provision. They provide both the Commission and the Member States with the ability to 
further restrict MDI under the REACH restrictions process should it meet the clear criteria 
agreed by Parliament and Council. The proposed provision creates a lack of coherence 
between the provisions of this Decision and the REACH Regulation by establishing an 
unnecessary set of additional criteria for further restrictions on this substance.

Amendamentul 4
ANEXĂ

Anexa I punctul 56 coloana 2 punctul 8 (Directiva 76/769/CEE)

(8) Nu va fi introdus pe piață pentru prima 
oară după [18 luni de la intrarea în vigoare 
a deciziei] pentru uzul publicului larg drept 
constituent în adezivii pe bază de neopren 
în concentrații mai mari sau egale cu 0,1% 
din masă în ambalaje cu o greutate mai 
mare de 650 g.

(8) Nu va fi introdus pe piață pentru prima 
oară după [18 luni de la intrarea în vigoare 
a deciziei] pentru uzul publicului larg drept 
constituent în adezivii pe bază de neopren 
în concentrații mai mari sau egale cu 0,1% 
din masă în ambalaje cu o greutate mai 
mare de 350 g.

Justification

As this adhesive is not meant to be applied to large surfaces, it seems appropriate to limit the 
package size. In the risk assessment, the size of 350 g was recommended.
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Background and Objective of the Decision

Risk assessments in the framework of Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and 
control of the risks of existing substances, have been carried out for DEGME, DEGBE, MDI 
and cyclohexane. The risk assessment for all these chemical substances identified the need to 
reduce the risks posed to human health. Those conclusions were confirmed by the Scientific 
Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment (CSTEE).
Ammonium nitrate is a substance that can act as an oxidant and the risk to be addressed arises 
from its ability to explode when mixed with certain other substances. Ammonium nitrate is 
widely used as a fertiliser in the EU and ammonium nitrate fertilisers should meet certain 
minimum safety standards before being placed on the market.
The present Decision would provide harmonised rules for the placing on the market and use 
of DEGME, DEGBE, MDI and cyclohexane preparations for supply to the general public. It 
would also provide harmonised rules for the placing on the market of Ammonium nitrate as a 
substance and in preparations for use as a fertiliser. The present Decision, which proposes 
amendments to the Directive 76/769/EEC, would therefore improve the conditions for the 
functioning of the Internal Market and it would guarantee a high level of protection of human 
health.

Areas of Use of the Chemicals in Question

DEGME belongs to the group of glycol ethers. The main use of DEGME is as anti-icing agent 
in jet fuel. DEGME is further used as chemical intermediate, basic chemical (processing 
solvent) and solvent in paints and varnishes, paint strippers, cleaning agents, self-shining 
emulsions, floor sealants, windscreen washer liquids, skin-cleaning products (soap) and skin-
care products.

DEGBE belongs to the group of glycol ethers. DEGBE is used in paints, dyes, inks, 
detergents and cleaners. The major function of this agent is to dissolve various components of 
mixtures in both aqueous and non-aqueous systems.

MDI refers to a number of isomeric compounds. MDI is mainly used in the industrial 
production of rigid polyurethane foams with world wide use. Many other uses are in the fields 
of paints and coatings, adhesives, sealants (including weather resistant sealing material), 
elastomers, and footwear. There is use also in the production of particle board (for the 
bonding of wood) and mould cores for the foundry industry.

Cyclohexane is a cyclic alkane. The main use as a solvent is in adhesives (cyclohexane 
combined with other solvents). These are mostly “neoprene” (polychloroprene) based 
adhesives used in the leather industry (shoes), the construction industry (floor coatings) and 
the automobile equipment industry. Cyclohexane adhesives products are mainly used by 
craftsmen but also by the general public in household and “do-it-yourself” products.
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Ammonium nitrate is widely used throughout the EU as a fertiliser, but it is also 
constitutes the main ingredient in the commercial blasting agent ANFO (ammonium 
nitrate fuel-oil). Ammonium nitrate is used in fertiliser both alone, and in blends with 
other nutrient substances. Fertilisers containing more than 28% nitrogen are known as 
high-nitrogen ammonium nitrate fertilisers.

Rapporteur's Recommendation

Due to the fact that there is a need for limiting the risks for consumers and in particular for 
ensuring adequate protection during the “Do-It-Yourself” uses, certain restrictions should be 
applied for preparations containing DEGME, DEGBE, MDI or cyclohexane which are placed 
on the market for supply to the general public. It is also appropriate to ensure a uniform high 
level of safety for farmers and distributors within the EU for all ammonium nitrate fertilisers 
and to limit access to high nitrogene fertilisers to agricultural professionals.

Considering what has been said above and that the proposed Decision would pose few 
problems for the industry or trade, the Rapporteur approves the Commission text with a few 
amendments. The proposed amendments would clarify the relation with REACH, limit 
unnecessary costs and improve the security for consumers.
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