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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av 
rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på 
marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) 2-(2-metoxietoxi)etanol, 
2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat, cyklohexan och ammoniumnitrat
(KOM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0559),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0327/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Föreskrifterna i detta beslut antas 
för att införas i bilaga XVII till 
förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) 
enligt vad som stadgas i artikel 137.3 i den 
förordningen.

Or. en
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Motivering

Här klarläggs förhållandet mellan detta beslut, direktiv 76/769/EEG och 
Reach-förordningen.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – punkt 55 – kolumn 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Fysiska eller juridiska personer som 
för första gången utsläpper preparat som 
innehåller metylendifenyldiisocyanat på 
marknaden skall inom tre år efter 
genomförandet av de begränsningar som 
fastställs i punkt (1) insamla uppgifter om 
enentuella fall av personer som vid 
användning av preparat som innehåller 
metylendifenyldiisocyanat drabbas av 
allergi i andningsorganen och förse 
kommissionen med dessa uppgifter. 
Uppgifterna skall insamlas i enlighet med 
ett undersökningprotokoll där 
specialiserade centra skall medverka och 
som skall godkännas av kommissionen.

(3) Kommissionen skall, inom tre år efter 
genomförandet av de begränsningar som 
fastställs i punkt (1) och utgående från 
uppgifter som gjorts tillgängliga efter 
slutförandet av den riskbedömningen
enligt förordning (EG) nr 793/93 och 
efter ett yttrande från Vetenskapliga 
kommittén för hälso- och miljörisker,
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om behovet av att insamla ytterligare
uppgifter om eventuella fall av personer 
som vid användning av preparat som 
innehåller metylendifenyldiisocyanat 
drabbas av allergi i andningsorganen.
Utgående från denna rapport ska 
kommissionen vid behov lägga fram ett 
förslag enligt artikel 69.1 och 69.3 i 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/20061, 
där fysiska eller juridiska personer som 
för första gången utsläpper preparat som 
innehåller metylendifenyldiisocyanat på 
marknaden åläggs samla in uppgifter i 
enlighet med ett undersökningprotokoll där 
specialiserade centra skall medverka och 
som skall godkännas av kommissionen.
1 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. 
Förordningen ändrad genom 
rådets förordning (EG) nr 1354/2007 
(EUT L 304, 22.11.2007, s. 1).

Or. en
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Motivering

Efter att man 2005 slutfört den riskbedömning om metylendifenyldiisocyanat, vilken 
genomförts med stöd av förordningen om existerande ämnen, har det framkommit nya 
exponeringsuppgifter från Miljöstyrelsen i Danmark, giftinformationscentraler i Tyskland, 
Storbritannien och Belgien samt näringslivet, och dessa uppgifter ger vid handen att det inte 
föreligger någon risk för konsumenterna i verkliga livet. Innan det ges några nya 
vittomfattande undersökningar i uppdrag bör man be kommissionen att fullt ut överväga, och 
i det sammanhanget rådfråga en lämplig vetenskaplig kommitté, om dessa uppgifter leder till 
att det inte behövs några nya uppgifter.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – led 55 – kolumn 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Artikel 69.1 och artikel 69.3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006* skall båda 
tillämpas om de uppgifter som insamlats 
inte visar att det inte finns behov av 
ytterligare begränsningsåtgärder än de 
som redan tillämpas.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 69.1 och 69.3 i Reach-förordningen (förordning (EG) nr 1907/2006) gäller i vilket fall 
som helst, oberoende av denna föreskrift. Med stöd av dessa lagrum kan både kommissionen 
och medlemsstaterna åberopa föreskrifterna om begränsningar i Reach för att ytterligare 
begränsa metylendifenyldiisocyanat, förutsatt att de klara kriterier som Europaparlamentet 
och rådet kommit överens om då uppfylls. Kommissionens förslag leder till brist på 
konsekvens mellan föreskrifterna i detta beslut och föreskrifterna i Reach-förordningen 
genom att i onödan fastställa ännu fler kriterier för ytterligare begränsningsåtgärder för 
detta ämne. 
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Ändringsförslag 4

Förslag till beslut – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 76/769/EEG
Bilaga I – led 56 – kolumn 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Får inte för första gången utsläppas på 
marknaden efter [arton månader efter 
beslutets ikraftträdande] för försäljning till 
allmänheten som en beståndsdel i 
neoprenbaserade lim i koncentrationer lika 
med eller högre än 0,1 viktprocent i 
förpackningsstorlekar som rymmer mer än 
650 g.

(1) Får inte för första gången utsläppas på 
marknaden efter [arton månader efter 
beslutets ikraftträdande] för försäljning till 
allmänheten som en beståndsdel i 
neoprenbaserade lim i koncentrationer lika 
med eller högre än 0,1 viktprocent i 
förpackningsstorlekar som rymmer mer än 
350 g.

Or. en

Motivering

Eftersom lim av det här slaget inte är avsett att bredas ut på stora ytor förefaller det på sin 
plats att begränsa förpackningsstorleken. Vid riskbedömningen rekommenderades en storlek 
på 350 g. 
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MOTIVERING

Bakgrunden till och syftet med beslutet

Riskbedömningar inom ramen för förordning (EEG) nr 793/93 om bedömning och kontroll av 
risker med existerande ämnen har utförts för 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, 
metylendifenyldiisocyanat och cyklohexan. I riskbedömningarna för alla dessa ämnen
identifierades behovet att minska de risker för människors hälsa ämnena innebär. Dessa 
slutsatser bekräftades av Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö.

Ammoniumnitrat är ett ämne som kan verka som ett oxidationsmedel och den risk som ska
beaktas härrör ur dess benägenhet att explodera när det blandas med vissa andra ämnen. 
Ammoniumnitrat har en omfattande användning som gödselmedel inom EU och 
ammoniumnitratgödselmedel bör uppfylla vissa lägsta säkerhetsstandarder för utsläppande på 
marknaden.

I detta beslut uppställs harmoniserade regler för utsläppande på marknaden och användning 
av preparat av 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat 
och cyklohexan för försäljning till allmänheten. Där uppställs också harmoniserade regler för 
utsläppande på marknaden av ammoniumnitrat som ett ämne och som preparat för 
användning som gödselmedel. Beslutet med sina förslag till ändringar i direktiv 76/769/EEG 
skulle således förbättra den inre marknadens funktion och garantera en hög nivå av skydd för 
människors hälsa.

Kemikaliernas användningsområden

2-(2-metoxietoxi)etanol tillhör gruppen glykoletrar. Det används huvudsakligen som 
avisningsmedel i jetbränsle. 2-(2-metoxietoxi)etanol används dessutom som kemisk 
mellanprodukt, kemisk bas (lösningsmedel i processer) och lösningsmedel i färger och 
fernissor, färgborttagningsmedel, rengöringsmedel, självpolerande emulsioner, 
golvtätningsmedel, vindrutespolarvätskor, hudrengöringsprodukter (tvål) och 
hudvårdsprodukter.

2-(2-butoxietoxi)etanol tillhör gruppen glykoletrar. Det används i färger, färgämnen, bläck, 
tvätt- och rengöringsmedel. Detta ämnes främsta användning består i att i både akvatiska och 
icke-akvatiska system upplösa olika beståndsdelar i blandningar.

Metylendifenyldiisocyanat hänför sig till ett antal isomeriska föreningar. Det används 
huvudsakligen i industriell produktion av stelt polyuretanskum med världsomfattande 
användning. Många andra användningar finns inom områdena för färger och beläggningar, 
lim, tätningsmedel (inkl. väderbeständigt tätningsmaterial), elastomerer och skodon. Det 
används också vid tillverkning av spånskivor (för limning av trä) och av formkärnor inom 
gjuteriindustrin.



PE400.667v01-00 10/10 PR\706495SV.doc

SV

Cyklohexan är en cyklisk alkan. Den huvudsakliga användningen är som lösningsmedel i lim 
(cyklohexan i kombination med andra lösningsmedel). Dessa är oftast neoprenbaserade 
(polykloropren) lim som används inom läderindustrin (skor), byggvaruindustrin 
(golvbeläggningar) och bildelsindustrin. Cyklohexanlimprodukter används huvudsakligen av 
yrkesmän men också av allmänheten i hushålls- och gör-det-självprodukter.

Ammoniumnitrat har en omfattande användning i hela EU som ett gödselmedel, men det 
utgör också huvudsaklig beståndsdel i ett kommersiellt tillgängligt sprängmedel 
(ammoniumnitratbrännolja). Ammoniumnitrat används både ensamt i gödselmedel och 
blandat med andra gödningsämnen. Gödselmedel som innehåller mer än 28 % kväve är kända 
som ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt.

Föredragandens rekommendationer

De risker som konsumenterna är utsatta för måste begränsas. Då gäller det framför allt att 
erbjuda adekvat skydd åt dem som använder gör-det-självprodukter. Därför bör vissa 
begränsningar gälla för preparat (beredningar) som innehåller 2-(2-metoxietoxi)etanol, 
2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat eller cyklohexan, vilka utsläpps på 
marknaden för leverans till allmänheten. Det är också på sin plats att säkerställa en enhetlig 
hög säkerhetsnivå för lantbrukare och distributörer inom EU i fråga om alla 
ammoniumnitratgödselmedel och att inskränka tillgången till gödselmedel med hög kvävehalt 
till fackfolk inom jordbruket. 

Mot bakgrund av det ovansagda och med hänsyn tagen till att förslaget till beslut inte skulle 
föra med sig särskilt många problem för industrin eller handeln godkänner föredraganden 
kommissionens text med smärre ändringar. De ändringar som föreslagits skulle klarlägga 
förhållandet till Reach-förordningen, begränsa onödiga kostnader och förbättra säkerheten för 
konsumenterna.
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