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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in 
pripravkov 2-(2-metoksietoksi)etanola, 2-(2-butoksietoksi)etanola, metilenedifenil 
diizocianata, cikloheksana in amonijevega nitrata
(KOM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0559),

– ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0327/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj besedilo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog Sklepa
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) določbe te odločbe se sprejmejo in 
vključijo v Prilogo XVII  Uredbe (ES) 
št. 1907/2006 (REACH), v skladu s 
členom 137(3) te uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasni odnos med to odločbo, Direktivo 76/769/EGS in uredbo 
REACH.
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Predlog spremembe 2

Predlog Sklepa
Priloga 
Priloga I, točka 55, stolpec 2, točka (6) (Direktiva 76/769/EGS)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Fizične ali pravne osebe, ki prvič dajo 
v promet pripravke, ki vsebujejo MDI, v
treh letih od datuma izvajanja omejitev iz 
odstavka (1) zberejo podatke o morebitnih 
primerih oseb, ki trpijo zaradi alergije 
dihalnih organov pri uporabi pripravkov, ki 
vsebujejo MDI, in dajo zbrane podatke na 
razpolago Komisiji. Podatki se zbirajo v 
skladu s študijskim protokolom, ki 
vključuje specializirane centre, ter ga 
odobri Komisija.

(6) V treh letih od datuma izvajanja 
omejitev iz odstavka (1) in na osnovi 
podatkov, ki so na voljo po zaključku 
ocene tveganja, izvedene v okviru Uredbe 
(ES) št. 793/93 in po mnenju 
Znanstvenega odbora za tveganja za 
zdravje in okoljska tveganja, Komisija 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu, 
ali je potrebno, da se zberejo dodatni 
podatki o morebitnih primerih oseb, ki 
trpijo zaradi alergije dihalnih organov pri 
uporabi pripravkov, ki vsebujejo MDI, in 
dajo zbrane podatke na razpolago Komisiji
Na osnovi tega poročila in če je to 
potrebno, Komisija v skladu s členom 
69(1) in (3) Uredbe (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta1 poda 
predlog, v katerem zahteva, da fizične ali 
pravne osebe, ki prvič dajo na trg 
pripravke, ki vsebujejo MDI, zberejo 
podatke v skladu s študijskim protokolom, 
ki vključuje specializirane centre, ter ga 
odobri Komisija.
1 UL L 396, 30.12.2006, str. 1. Uredba, kakor je 
bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1354/2007 (UL 
L 304, 22. 11. 2007, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Ker je bil  zaključek ocene tveganja MDI iz leta 2005 opravljen v skladu z uredbo o obstoječih 
snoveh št. 793/93, nam novi podatki o izpostavljenosti iz danske agencije za zaščito okolja, 
centrov za zastrupitve v Nemčiji, Veliki Britaniji in Belgiji ter podatki industrije kažejo, da v 
tveganja za uporabnike dejansko ni. Preden se naročijo obsežne študije, bi bilo treba 
zaprositi Komisijo, naj s pomočjo ustreznega znanstvenega odbora natančno preuči, ali ti 
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podatki ovržejo potrebo po pridobitvi novih.

Predlog spremembe 3

Predlog Sklepa
PRILOGA
Priloga I, točka 55, stolpec 2, točka (7) (Direktiva 76/769/EGS)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Člen 69(1) in (3) Uredbe (ES) št. 
1907/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta* se uporablja, razen kadar zbrani 
podatki pokažejo, da ni potrebe po 
nadaljnjih omejevalnih ukrepih razen po 
tistih, ki se že izvajajo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Člena 69(1) in (3) uredbe REACH (1907/2006) se uporabljajo ne glede na to določbo. 
Komisiji in državam članicam omogočata, da v skladu z uredbo REACH dodatno omejijo 
MDI pod pogojem, da so te omejitve v skladu z merili, ki sta jih določila Parlament in Svet. S 
predlagano odločbo se okrni skladnost določb te odločbe in uredbe REACH, saj postavljajo 
nepotrebna dodatna merila za dodatne omejitve te snovi.

Predlog spremembe 4

Predlog Sklepa
PRILOGA
Priloga I, točka 56, stolpec 2, točka (8) (Direktiva 76/769/EGS)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Se ne da prvič v promet po [18 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe] za oskrbo 
splošne javnosti kot sestavina v lepilih na 
osnovi neoprena v koncentracijah, katerih 
masni delež je enak ali višji od 0,1, v 
embalaži, večji od 650 g.

Se ne da prvič v promet po [18 mesecev po 
začetku veljavnosti Odločbe] za oskrbo 
splošne javnosti kot sestavina v lepilih na 
osnovi neoprena v koncentracijah, katerih 
masni delež je enak ali višji od 0,1, v 
embalaži, večji od 350 g.

Or. en
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Obrazložitev

Ker to lepilo ni namenjeno za uporabo na velikih površinah, bi bilo ustrezno, da se velikost 
embalaže omeji. Pri oceni tveganja je bila predlagana količina 350 g.
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OBRAZLOŽITEV

Izhodišča in cilj odločbe

Ocena tveganja v okviru Uredbe (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru 
tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi, je bila izvedena za DEGME, DEGBE, MDI in 
cikloheksan. Ocena tveganja za vse te kemične snovi je ugotovila, da je treba zmanjšati 
tveganje, ki ga predstavljajo te snovi za zdravje ljudi. Navedene ugotovitve je potrdil 
Znanstveni odbor za toksičnost, ekotoksičnost in okolje (CSTEE).
Amonijev nitrat je snov, ki lahko deluje kot oksidant, in tveganje, ki ga je treba obravnavati, 
je njegova zmožnost, da eksplodira, kadar se zmeša z nekaterimi drugimi snovmi. Amonijev 
nitrat se v EU veliko uporablja kot gnojilo in gnojila iz amonijevega nitrata morajo 
izpolnjevati določene minimalne varnostne standarde, preden so dana na trg.
Ta odločba bi zagotovila usklajena pravila za dajanje v promet in uporabo pripravkov iz 
DEGME, DEGBE, MDI in cikloheksana za oskrbo širše javnosti. Zagotovila bi tudi usklajena 
pravila za dajanje amonijevega nitrata v promet kot snovi in v pripravkih za uporabo kot 
gnojilo. Ta predlagana sprememba k direktivi 76/769/EGS bi torej izboljšala razmere za 
delovanje notranjega trga in zagotovila visoko raven varovanja zdravja ljudi.

Področja uporabe teh kemikalij

DEGME spada v skupilno glikol etrov. DEGME se v glavnem uporablja kot snov proti 
zaledenitvi v letalskem gorivu. Poleg tega se DEGME uporablja kot vmesni produkt, osnovna 
kemična snov (topilo v procesiranju) ter topilo v premaznih sredstvih, odstranjevalcih barve, 
čistilih, samopolirnih emulzijah, talnih tesnilnih masah, tekočinah za pranje avtomobilskega 
vetrobranskega stekla, proizvodih za čiščenje kože (milu) in proizvodih za nego kože.

DEGME spada v skupilno glikol etrov. DEGBE se uporablja v barvah, barvilih, črnilih, 
čistilnih sredstvih in čistilih. Glavna naloga te snovi je, da raztopi različne sestavine zmesi v 
vodnih in nevodnih sistemih.

MDI zajema številne izomerične spojine. MDI se večinoma uporablja v industrijski 
proizvodnji trdih poliuretanskih pen z uporabo na svetovni ravni. Uporablja se še na področju 
barv in premazov, lepil, tesnilnih mas (vključno s tesnilnimi materiali, odpornimi na 
vremenske vplive), elastomerov ter obutve. Poleg tega se uporablja pri proizvodnji iverne 
plošče (kot vezivo za les) in livarskih jeder v livarski industriji.

Cikloheksan je ciklični alkan. Večinoma se uporablja kot topilo v lepilih (cikloheksan v 
povezavi z drugimi topili). To so v glavnem lepila na osnovi „neoprena“ (polikloroprena), ki 
se uporabljajo v usnjarski industriji (čevlji), gradbeni industriji (talni premazi) in industriji 
avtomobilske opreme. Lepila na osnovi cikloheksana večinoma uporabljajo obrtniki, 
uporabljajo pa se tudi v gospodinjstvu in v „naredi si sam“ izdelkih.

Amonijev nitrat se v EU veliko uporablja kot gnojilo, vendar predstavlja tudi glavno sestavino 
v komercialnih razstrelivih ANFO (Ammonium Nitrate Fuel-Oil). Amonijev nitrat se v 
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gnojilih uporablja sam in v mešanicah z drugimi hranilnimi snovmi. Gnojila, ki vsebujejo več 
kot 28 % dušika, so znana kot gnojila iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika.

Priporočilo poročevalca

Zaradi dejstva, da obstaja potreba po omejitvi tveganj za potrošnike in zlasti po zagotavljanju 
primerne zaščite pri „naredi si sam“ uporabah, se morajo določene omejitve uporabiti za 
pripravke, ki vsebujejo DEGME, DEGBE, MDI ali cikloheksan, ki so dani v promet za 
oskrbo širše javnosti. Ustrezno bi bilo tudi zagotoviti enotno visoko raven varnosti za kmete 
in distributerje v EU pri gnojilih z amonijevim nitratom in tistim, ki se profesionalno 
ukvarjajo s kmetovanjem, omejiti dostop do gnojil z visoko vsebnostjo dušika.

Glede na povedano in na to, da bi predlagana direktiva za industrijo oziroma trgovino 
pomenila malo ovir, poročevalec potrdi besedilo Komisije z nekaj predlogi sprememb. 
Predlagane spremembe bi razjasnile razmerje z uredbo REACH, omejile nepotrebne stroške 
in izboljšale varnost potrošnikov.
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