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PR_COD_1am

Symbols for procedures

* Consultation procedure
majority of the votes cast

**I Cooperation procedure (first reading)
majority of the votes cast

**II Cooperation procedure (second reading)
majority of the votes cast, to approve the common  position
majority of Parliament’s component Members, to reject or amend 
the common position

*** Assent procedure
majority of Parliament’s component Members except  in cases 
covered by Articles 105, 107, 161 and 300 of the EC Treaty and 
Article 7 of the EU Treaty

***I Codecision procedure (first reading)
majority of the votes cast

***II Codecision procedure (second reading)
majority of the votes cast, to approve the common position
majority of Parliament’s component Members, to reject or amend 
the common position

***III Codecision procedure (third reading)
majority of the votes cast, to approve the joint text

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the 
Commission.)

Amendments to a legislative text

In amendments by Parliament, amended text is highlighted in bold italics. 
Highlighting in normal italics is an indication for the relevant departments 
showing parts of the legislative text for which a correction is proposed, to 
assist preparation of the final text (for instance, obvious errors or omissions 
in a given language version). These suggested corrections are subject to the 
agreement of the departments concerned.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania 
niektorých nebezpečných látok a prípravkov 2-(2-metoxyetoxy)etanolu, 2-(2-
butoxyetoxy)etanolu, metyléndifenyl diizokyanátu, cyklohexánu a dusičnanu amónneho
(KOM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0559),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0327/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 17A (nové)

(17a) Ustanovenia tohto rozhodnutia sa 
prijímajú s cieľom začleniť ich do prílohy 
XVII nariadenia (ES) č. 1907/2006 
(REACH), ako to uvádza článok 137(3) 
uvedeného nariadenia.

Odôvodnenie

Tento PDN vyjasňuje vzťah medzi týmto rozhodnutím, smernicou 76/769/EHS a nariadením 
REACH.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
PRÍLOHA

Príloha I bod 55 stĺpec 2 bod 6 (smernica 76/769/EHS)

(6) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
po prvýkrát umiestňuje prípravky 
s obsahom MDI na trh, je povinná do 
troch rokov od implementácie obmedzení 
stanovených v odseku 1 zozbierať údaje 
o možných prípadoch osôb trpiacich 
respiračnými alergiami počas používania 
prípravkov s obsahom MDI a umožniť 
Komisii prístup k týmto údajom. Údaje sa 
zozbierajú v súlade s protokolom štúdie,
ktorý bude zahŕňať špecializované centrá a 
bude schválený Komisiou.

(6) Do troch rokov od implementácie 
obmedzení stanovených v odseku 1 a na 
základe údajov dostupných od vykonania 
hodnotenia rizík v súlade s nariadením 
(ES) č. 793/93 a po získaní stanoviska 
Vedeckého výboru pre zdravotné a 
environmentálne riziká Komisia podá 
správu o potrebe zberu ďalších údajov 
o možných prípadoch osôb trpiacich 
respiračnými alergiami počas používania 
prípravkov s obsahom MDI . Na základe 
tejto správy Komisia v prípade potreby 
predloží návrh v súlade s článkom 69 ods. 
1 a ods. 3 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady1  (ES) č. 1907/2006, 
ktorým sa bude od fyzickej alebo 
právnickej osoby, ktorá po prvýkrát 
umiestňuje prípravky s obsahom MDI na 
trh, vyžadovať, aby zozbierala údaje 
v súlade s protokolom štúdie, ktorý bude 
zahŕňať špecializované centrá a bude 
schválený Komisiou.
_____

1 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1. Nariadenie 
zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 
1354/2007 (Ú.v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 1).

Odôvodnenie

Od vykonania posúdenia rizík MDI v roku 2005, ktoré bolo uskutočnené v súlade s 
nariadením o existujúcich látkach 793/93, údaje o expozícii, ktoré má dánska agentúra na 
ochranu životného prostredia, strediská pre jedy v Nemecku, Veľkej Británii a Belgicku a 
priemyselné odvetvie naznačujú, že v skutočnom živote riziká pre spotrebiteľov neexistujú.   
Než sa zadajú nové rozsiahle štúdie, by mala Komisia dokonale posúdiť, a pritom si nechať 
poradiť príslušným vedeckým výborom, či tieto údaje nepopierajú potrebu vytvárania ďalších 
údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
PRÍLOHA

Príloha I bod 55 stĺpec 2 bod 7 (smernica 76/769/EHS)
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(7) Článok 69 ods. 1 a 3 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006* sa uplatňuje, pokiaľ sa na 
základe zhromaždených údajov neukáže, 
že ďalšie obmedzujúce opatrenia, okrem 
tých, ktoré sú už v platnosti, nie sú 
potrebné.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Článok 69 ods. 1 a 3 nariadenia o REACH (1907/2006) sa uplatňuje bez ohľadu na tieto 
ustanovenia. Umožňujú Komisii a členským štátom ďalej obmedziť MDI v rámci postupu 
obmedzovania látok podľa REACH v prípade, ak by splnil jasné kritériá dohodnuté 
Parlamentom a Radou.  Navrhnutým ustanovením sa vytvára nesúlad medzi ustanoveniami 
tohto rozhodnutia a nariadenia REACH tým, že sa stanovuje súbor dodatočných kritérií na 
ďalšie obmedzovanie látok, ktoré nie sú nutné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
PRÍLOHA

Príloha I bod 56 stĺpec 2 bod 8 (smernica 76/769/EHS)

Nesmie sa [po uplynutí 18. mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia] 
umiestňovať na trh s určením pre širokú 
verejnosť ako zložka lepidiel založených 
na neopréne v baleniach väčších ako 650 g 
a v koncentrácií rovnej alebo väčšej ako 
0,1 % hmotnosti.

(8) Nesmie sa [po uplynutí 18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia] 
po prvýkrát umiestňovať na trh ako zložka 
neoprénových lepidiel určených pre širokú 
verejnosť v baleniach väčších ako 350 g 
a v koncentrácii rovnej alebo väčšej ako 
0,1 % hmotnostných.

Odôvodnenie

Pretože sa nepredpokladá, že sa toto lepidlo bude aplikovať na veľké povrchy, zdá sa vhodné 
obmedziť veľkosť balenia.  V hodnotení rizík sa odporúčalo balenie o hmotnosti 350 g.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Východiská a ciele rozhodnutia

V rámci nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok 
bolo vykonané hodnotenie rizika pri DEGME, DEGBE, MDI a cyklohexánu. Pri hodnotení 
rizika sa pri všetkých týchto chemických látkach zistila potreba znížiť riziká, ktoré 
predstavujú pre ľudské zdravie. Tieto závery potvrdil Vedecký výbor pre toxicitu, ekotoxicitu 
a životné prostredie (CSTEE).
Dusičnan amónny je látka, ktorá môže fungovať ako oxidant a jeho schopnosť explodovať po 
zmiešaní s určitými ďalšími látkami predstavuje riziko, ktoré je potrebné riešiť. Dusičnan 
amónny sa v EÚ vo veľkej miere používa ako hnojivo a hnojivá s obsahom dusičnanu 
amónneho by mali pred umiestnením na trh spĺňať určité minimálne bezpečnostné normy.
Týmto rozhodnutím by sa zabezpečili jednotné pravidlá pre umiestňovanie na trh 
a používanie prípravkov s obsahom DEGME, DEGBE, MDI a cyklohexánu určených pre 
širokú verejnosť. Zabezpečili by sa aj jednotné pravidlá uvádzania na trh dusičnanu 
amónneho ako samostatnej látky, aj ako súčasti prípravkov, ktoré sa používajú ako hnojivo. 
Týmto rozhodnutím, ktorým sa navrhujú zmeny a doplnenia smernice 76/769/EHS, by sa 
zlepšili podmienky fungovania vnútorného trhu a zabezpečila by sa vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí.

Oblasti používania dotknutých chemikálií

DEGME patrí do skupiny glykolových éterov. DEGME sa používa najmä ako nemrznúca 
látka v palivách do lietadiel. DEGME sa ďalej používa ako chemický medziprodukt, základná 
chemikália (spracovateľské rozpúšťadlo) a rozpúšťadlo vo farbách a lakoch, odstraňovačoch 
náterov, čistiacich činidlách, samoleštiacich emulziách, tmeloch na podlahy, kvapalinách na 
čistenie čelných skiel, produktov na čistenie pokožky (mydiel) a produktov starostlivosti 
o pokožku.

DEGBE patrí do skupiny glykolových éterov. DEGBE sa používa vo farbách, farbivách, 
atramentoch, saponátoch a čistiacich prostriedkoch. Hlavnou úlohou tohto činidla je 
rozpúšťať rôzne zložky zmesí tak vo vodných, ako aj v bezvodných systémoch.

MDI označuje niekoľko izomérnych látok. MDI sa celosvetovo používa najmä pri 
priemyselnej výrobe tvrdých polyuretánových pien. Mnoho ďalších využití má v oblasti 
farieb a náterov, lepidiel, tmelov (vrátane tesniacich materiálov odolných voči počasiu), 
elastomérov a obuvi. Používa sa aj pri výrobe drevotrieskových dosiek (na lepenie dreva) a 
foriem na odlievanie v zlievarenskom priemysle.

Cyklohexán je cyklickým alkánom. Používa sa najmä ako rozpúšťadlo v lepidlách 
(cyklohexán zmiešaný s inými rozpúšťadlami). Ide najmä o neoprénové lepidlá 
(polychloroprén) a lepidlá používané v kožiarskom priemysle (topánky), v stavebnom 
priemysle (podlahové krytiny) a v priemysle vyrábajúcom automobilové doplnky. Výrobky 
z cyklohexánových lepidiel používajú najmä remeselníci, ale aj široká verejnosť 
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v domácnostiach a vo výrobkoch typu „urob si sám“.

Dusičnan amónny je v celej EÚ vo veľkej miere rozšírený ako hnojivo, ale predstavuje aj 
hlavnú zložku priemyselnej trhaviny ANFO (zmes dusičnanu amónneho s palivom). Dusičnan 
amónny je v hnojivách používaný buď samostatne, alebo zmiešaný s inými výživnými 
látkami. Hnojivá s obsahom dusíka vyšším ako 28 % sú známe ako vysoko dusíkaté hnojivá 
na báze dusičnanu amónneho.

Odporúčania spravodajcu

Keďže existuje potreba znížiť riziká pre spotrebiteľov a najmä zabezpečiť primeranú ochranu 
počas používania typu „urob si sám“, mali by sa na prípravky s obsahom DEGME, DEGBE, 
MDI a cyklohexánu, ktoré sa uvádzajú na trh s určením pre širokú verejnosť, zaviesť určité 
obmedzenia. Je vhodné zabezpečiť rovnomerne vysokú úroveň bezpečnosti poľnohospodárov 
a distribútorov v EÚ pre všetky hnojivá na báze dusičnanu amónneho a obmedziť prístup 
profesionálnych používateľov v poľnohospodárstve k dusíkatým hnojivám s vysokým 
obsahom dusíka.

So zreteľom na to, čo je uvedené v predchádzajúcom texte a na to, že navrhované rozhodnutie 
bude predstavovať len málo problémov pre odvetvie alebo obchod, spravodajca súhlasí so 
znením Komisie a uvádza len niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Navrhované 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vyjasňujú vzťah s nariadením o REACH, obmedzujú 
náklady, ktoré nie sú nutné a zlepšujú bezpečnosť spotrebiteľov.
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