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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate ohtlike ainete ja 
valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega (diklorometaan)
(KOM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0080);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0068/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus –1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Diklorometaani (DCM) kasutatakse 
väga kontsentreeritud kujul
värvieemaldites. Ta on väga kergesti 
lenduv, omab kesknärvisüsteemi tegevust 
pärssivat narkootilist mõju ja ulatusliku 
kokkupuutumise korral 
kardiotoksikoloogilisi mõjusid, ning on 
ebaõige kasutamise korral otseselt 
eluohtlik. Nõukogu direktiivi 
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67/548/EMÜ1 kohaselt liigitatakse DCM 
3. kategooria kantserogeenseks aineks. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiivis 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik2, klassifitseeritakse 
DCM prioriteetseks aineks. 
1 EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2006/121/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, 
lk 850).
2 EÜT L 327, 23.10.2000, lk 1. Direktiivi on 
viimati muudetud direktiiviga 2008/32/EÜ (ELT 
L 81, 20.3.2008, lk 60).

Or. en

Selgitus

Piirangute täielikuks põhjendamiseks peaksid õigusaktides olema ära märgitud DCMi 
ohtlikud omadused, kasutamine ja sellega kokkupuutumise tasemed, samuti selle lugemine 33 
prioriteetse aine hulka ühenduse veealastes õigusaktides.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) DCMile leidub asendajaid, mis on 
hoopis soodsama riskiprofiiliga ning 
inimtervisele ja keskkonnale vähem 
ohtlikud.

Or. en

Selgitus

Seda ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi tellitud ja Risk Policy Analysts Limited (RPA) 
koostatud sõltumatu mõju hindamise „Võimalikud piirangud diklorometaani turustamisel ja 
kasutamisel värvieemaldites” olulist järeldust tuleks mainida, kuna see on tähtis DCMi 
kasutamise piiramist toetav argument.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna tavakasutajatel võib keelule 
vaatamata olla diklorometaanipõhistele 
värvieemalditele juurdepääs 
professionaalsetele ja tööstuslikele 
kasutajatele ettenähtud turustamisahela 
kaudu, tuleb toodetele lisada hoiatav 
lause.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seondub muudatusettepanekuga 8, millega see põhjendus viiakse muudetud kujul üle 
põhjendusse 8 a (uus) ja muudatusettepanekutesse, mis keelavad DCMi kutsealase 
kasutamise.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Professionaalsete kasutajate kohta 
kehtivad üldiselt töötajate kaitset 
käsitlevate õigusaktide sätted. Suur osa 
professionaalsest kasutamisest toimub aga 
kliendi tööruumides, kus sageli ei ole kõiki 
asjakohaseid vahendeid terviseohtude 
ohjamiseks, kontrollimiseks ja 
vähendamiseks. Lisaks ei kuulu füüsilisest 
isikust ettevõtjad töötajate kaitset 
käsitlevate õigusaktide alla ning enne 
diklorometaanipõhiste värvieemaldite 
kasutamist oleks neile vaja asjakohast 
koolitust.

(7) Professionaalsete kasutajate kohta 
kehtivad üldiselt töötajate kaitset 
käsitlevate õigusaktide sätted. Suur osa 
professionaalsest kasutamisest toimub aga 
kliendi tööruumides, kus sageli ei ole kõiki 
asjakohaseid vahendeid DCMi 
sisaldavatest värvieemalditest tulenevate
terviseohtude ohjamiseks, kontrollimiseks 
ja vähendamiseks. Lisaks ei kuulu 
füüsilisest isikust ettevõtjad töötajate 
kaitset käsitlevate õigusaktide alla.

Or. en
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Selgitus

Ainuüksi koolitusest ei piisa selle tagamiseks, et füüsilisest isikust ettevõtjad end vajalikul 
määral kaitsevad (vt järgmist põhjendust). Piisav kaitse eeldaks autonoomse õhuringega 
respiraatorite ja fluorkummikinnaste muretsemist ja korrapärast kasutamist, mis on mõlemad 
nii kallid, et vaevalt oleks ükski füüsilisest isikust ettevõtja valmis selliseid kulusid kandma, 
pealegi näitas ettevõtluse peadirektoraadi tellimusel RPA koostatud mõju hindamine, et 
paljud professionaalsed kasutajad mõistavad halvasti DCMi sisaldavate värvieemaldite 
kasutamise ohtlikkust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Headele ventilatsioonitingimustele 
vaatamata ja koguni väljaspool ruume 
töötamisel ületatakse 
diklorometaanipõhiste värvieemaldite 
kutsealasel kasutamisel pidevalt ohtlike 
ainete piirnorme töökeskkonnas. 
Nimetatud piirnormidest kinnipidamine 
on sisuliselt olematu, kuna kasutajatel 
puuduvad vajalikud mõõteseadmed ja nad 
ei kasuta piisavaid isikukaitsevahendeid. 
Töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide 
järgimise jõustamine on olemuslikult 
ebapiisav asjaomaste ettevõtete arvukuse, 
väiksuse ja mobiilsuse tõttu. 

Or. en

Selgitus

Siin võetakse kokku mõningad järeldused komisjoni tellitud mõju hindamisest, milles 
soovitatakse diklorometaanipõhiste värvieemaldite igasugune kutsealane kasutamine 
täielikult keelata.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Nõukogu direktiivi 98/24/EÜ 
(töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta 
keemiliste mõjuritega seotud ohu eest 
tööl)1 artikli 6 kohaselt peavad tööandjad 
eelistatavalt vältima ohtliku keemilise 
mõjuri kasutamist, asendades selle 
niisuguse keemilise mõjuri või 
menetlusega, mis kasutamistingimuste 
nõudeid järgides ei ole ohtlik või on 
töötajate ohutusele ja tervisele vähem 
ohtlik, ning kohaldama kaitse- ja 
ennetusmeetmeid ainult sellise 
asendamise võimatuse korral.
1 EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11. Direktiivi on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2007/30/EÜ (ELT L 165, 27.6.2007, lk 
21).

Or. en

Selgitus

Arutelu piisavatest meetmetest DCMi kutsealasel kasutamisel tuleb asetada kehtivate 
tööohutust ja töötervishoidu reguleerivate õigusaktide konteksti. Asendamise eelistamist 
kaitse- ja ennetusmeetmetele tuleb sisuliselt kohaldada.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seetõttu tuleks keelata 
diklorometaanipõhiste värvieemaldite 
turuleviimine ja professionaalne 
kasutamine, et kaitsta töötajate tervist ning 
vähendada surma- ja õnnetusjuhtumeid. 
Kui diklorometaani asendamist peetakse 
eriti keeruliseks või sobimatuks, peaks 

(8) Seetõttu tuleks keelata 
diklorometaanipõhiste värvieemaldite 
turuleviimine ja professionaalne 
kasutamine, et kaitsta töötajate tervist ning 
vähendada surma- ja õnnetusjuhtumeid.



PE407.937v01-00 10/18 PR\729332ET.doc

ET

liikmesriikidel olema siiski võimalus 
lubada litsentsitud professionaalsetele 
kasutajatele diklorometaani edaspidist 
kasutamist. Liikmesriigid vastutaksid 
selliste litsentside andmise ja 
kontrollimise eest, kusjuures litsentside 
andmine peaks põhinema erinõuetele 
vastaval kohustuslikul koolitusel.

Or. en

Selgitus

Tulenevalt väidetest, mis on esitatud komisjoni ettepaneku põhjendustes 6 ja 7 ning 
raportööri põhjendustes 7 a ja 7 b, tuleks( kooskõlas komisjoni tellitud mõju hindamisega) 
DCMi kutsealane kasutamine samuti täielikult keelata. Töökohal kasutatavad ohtlikud ained 
tuleb võimaluse korral asendada, selle asemel et individuaalsete kaitsemeetmete kasutamist 
õpetades nende kasutamist õiguspäraseks muuta. Ka kõige parem väljaõpe ei taga seda, et 
professionaalsed kasutajad ohtlike ainete piirnormidest töökeskkonnas kinni peavad, kuna 
vastavad meetmed on kallid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kuna keelule vaatamata võivad 
diklorometaanipõhised värvieemaldid olla 
professionaalsetele kasutajatele 
kättesaadavad tööstustarbijatele 
ettenähtud turustamisahela kaudu, tuleb 
toodetele lisada hoiatus.

Or. en

Selgitus

Seondub muudatusettepanekuga, millega üks  põhjendus viiakse muudetud kujul üle 
põhjendusse 8 a (uus) ja muudatusettepanekutega, mis keelavad DCMi kutsealase kasutamise. 

Tarbijatel ei ole tavaliselt juurdepääsu tööstustarbijatele mõeldud tarneahelale, küll aga võib 
see olla vastavate kutsealade esindajatel. Seepärast on asjakohane jätta alles neile suunatud 
hoiatus.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Värvieemaldeid, mis sisaldavad 
diklorometaani kontsentratsioonis 0,1 
massiprotsenti või enam, ei tohi üldsuse ja 
professionaalsete kasutajate jaoks esimest 
korda turule viia [12 kuud pärast käesoleva 
otsuse jõustumist] ning neid ei tohi neile 
tarnida [24 kuud pärast käesoleva otsuse 
jõustumist].

(1) Värvieemaldeid, mis sisaldavad 
diklorometaani kontsentratsioonis 0,1 
massiprotsenti või enam, ei tohi üldsuse ja 
professionaalsete kasutajate jaoks esimest 
korda turule viia [6 kuud pärast käesoleva 
otsuse jõustumist] ning neid ei tohi neile 
tarnida [12 kuud pärast käesoleva otsuse 
jõustumist].

Or. en

Selgitus

DCMi suure ohtlikkuse tõttu inimeste tervisele tuleks piiranguid kohaldada võimalikult 
kiiresti. On enam kui piisav, kui jätta kõnealuste toodete esmakordseks turule viimiseks 
täiendavalt kuus (mitte 12) kuud aega ning lõpetada nende tarnimine üldsusele ja 
professionaalsetele kasutajatele 12 (mitte aga 24) kuu pärast. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada tarnida diklorometaani sisaldavaid 
värvieemaldeid litsentsitud 
professionaalsete kasutajate jaoks. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

DCMi sisaldavate värvieemaldite tarnimise lubamist litsentsitud professionaalsete kasutajate 
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jaoks on väga raske õigustada, kui tuletada meelde tööohutust ja töötervishoidu reguleerivat 
ELi seadusandlust, milles nõutakse, et võimaluse korral tuleb ohtlik aine asendada. Pealegi 
jäetakse siin tähelepanuta selge järeldus, et paljudel professionaalsetel kasutajatel ei piisa 
vahendeid töökeskkonna ohtlike ainete piirnormidest kinnipidamiseks ning nad ei investeeri 
piisavatesse isikukaitsevahenditesse. Ning lõpuks ei hoolita siin asjaolust, et asjaomaste 
ettevõtete arvukuse, väiksuse ja mobiilsuse tõttu on piisavate kaitsevahendite kasutamise 
jõustamine praktiliselt võimatu.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lõikes 2 osutatud litsents antakse 
professionaalsetele kasutajatele, kes on 
läbinud diklorometaani sisaldavate 
värvieemaldite ohutu kasutamise 
koolituse. Koolitus hõlmab:

välja jäetud

(a) terviseohtude teadvustamist, hindamist 
ja ohjamist;
(b) piisava ventilatsiooni kasutamist;
(c) sobivate isikukaitsevahendite 
kasutamist

Or. en

Selgitus

Komisjoni tellitud mõju hindamises leiti, et kehtivate tööohutust ja töötervishoidu 
reguleerivate õigusaktide nõudeid tihtipeale ei järgita ning seda puudujääki süvendab veelgi 
jõustamise sisuline puudumine. Koolitus neid probleeme ei kõrvalda, kuna professionaalsetel 
kasutajatel puuduvad töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide järgimiseks vajalikud 
mõõteseadmed ning nad ei investeeri piisavalt isikukaitsevahenditesse nende kõrge hinna 
tõttu. Sellises olukorras on mõtet vaid täielikul kasutamiskeelul.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 4 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) eraldi ventileeritav ala 
värvieemaldiga töödeldud esemete 
kuivatamiseks;

Or. en

Selgitus

Et võimalikult vähendada DCMiga kokkupuutumist tööstustarbimise korral, tuleks värvist 
puhastatud esemeid kuivatada eraldi ventileeritavatel aladel.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 76/769/EMÜ
I lisa – punkt xx – teine veerg – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ilma et see piiraks teiste ohtlike ainete 
ja valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, tuleb 
värvieemaldid, mille 
diklorometaanisisaldus on 0,1 
massiprotsenti või enam, [24 kuud pärast 
käesoleva otsuse jõustumist] märgistada 
loetava ja kustumatu kirjaga: 
„Tööstuslikuks või professionaalseks
kasutuseks”.”

(5) Ilma et see piiraks teiste ohtlike ainete 
ja valmististe klassifitseerimist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist, tuleb 
värvieemaldid, mille 
diklorometaanisisaldus on 0,1 
massiprotsenti või enam, [12 kuud pärast 
käesoleva otsuse jõustumist] märgistada 
loetava ja kustumatu kirjaga: 
„Tööstuslikuks kasutuseks”.”

Or. en

Selgitus

Seondub muudatusettepanekutega, mis keelavad DCMi kutsealase kasutamise, ning 
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muudatusettepanekutega, millega lühendatakse asjaomaste sätete jõustumisaega. 

DCMi suure ohtlikkuse tõttu inimeste tervisele tuleks piiranguid kohaldada võimalikult 
kiiresti. Seepärast tuleks professionaalsetele kasutajatele mõeldud hoiatust kohaldada mitte 
24, vaid 12 kuu jooksul.

Kui kutsealane kasutamine on keelatud, tuleb ka hoiatuse teksti vastavalt muuta. 
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SELETUSKIRI

„Vaatamata headele ventilatsioonitingimustele, värvi eemaldamisele vaid väikestelt 
pindadelt, eemaldatud värvi jääkide kohesele kokkukogumisele ja värvieemaldi mahutite 

sulgemisele ületatakse pidevalt ohtlike ainete piirnormi (100 miljondikku). Seepärast tuleb 
sellistel töökohtadel kasutada autonoomseid respiraatoreid, välja arvatud juhul, kui 

mõõtmistega on kindlalt tõestatud, et teatavate värvieemaldite või teatavate kaitsemeetmete 
puhul ei toimu piirnormi ületamist.

Filtermask ei ole efektiivne kaitsevahend. Respiraatorite kasutamisel tuleb kontrollida nende 
kandjate rakendatavaid üldisi ettevaatusabinõusid. Kui värvieemaldustööd võtavad üle 20% 

iganädalasest tööajast, tuleb taotleda tööohutuse eest vastutava reguleeriva asutuse eriluba.”

Saksamaa Keemiatööstusühendus (VCI), 2000

1. Sissejuhatus
Diklorometaan (DCM) on eetritaolise terava või kerge magusa lõhnaga värvitu keemiline 
ühend. Seda kasutatakse peamiselt farmaatsiatoodete, lahustite ja lisaainete, värvieemaldite ja 
liimide tootmisel. 2005. aasta 244 000 tonnisest kogutoodangust kulus 13 000 tonni (u. 5%) 
DCMi esmatoodangust värvieemaldite valmistamiseks, lisaks toimus veel 1 500 kuni 11 
000 tonni farmaatsiatoodetest eraldatud DCMi taaskasutamine värvieemaldites. 

DCMil on unikaalne inimtervist kahjustav mõju ning see on üks vee raamdirektiivis 
loetletud 33 prioriteetsest ainest. DCMi baasil valmistatavad värvieemaldid sisaldavad 60–
90% DCMi. DCM keeb 30–40°C juures ja on äärmiselt kergesti lenduv, s.t aurustub väga 
kiiresti. DCMi loetakse 3. kategooria kantserogeenseks aineks. Ta omab kesknärvisüsteemi 
tegevust pärssivat narkootilist mõju, põhjustab ulatusliku kokkupuutumise korral teadvuse 
kaotust ja kardiotoksikoloogilist mõju ning on valesti kasutamisel otseselt eluohtlik. Lisaks 
põhjustab ta silmade ja hingamisteede ärritust ja kopsuturset ning tal on äge mõju südamele, 
maksale ja neerudele. DCM põhjustab ka peavalu ja peapööritust.

Tervise- ja keskkonnariskide komitee on seisukohal, et üks peamisi DCMi mürgisusest 
tulenevaid probleeme on oht eriti tundlike elanikerühmade jaoks. Lapsed on 
vastuvõtlikumad suuremate kokkupuutevõimaluste tõttu (täiskasvanutest suurem 
hingamissagedus; põranda lähedal on DCMi kontsentratsioon suurem). Oht võib olla suurem 
ka südame- ja kopsuhaiguste soodumustega inimestele.

Komisjoni andmetel registreeriti ELis aastatel 1989–2007 18 surmajuhtumit (9 juhtu 
tööstustarbimisel, 8 juhtu kutsealasel kasutamisel ja 1 tavatarbimisel) ja 56 õnnetusjuhtumit.

Ohtusid, mis tulenevad DCMi kasutamisest värvieemaldites, on hinnatud kolmes komisjoni 
uuringus (1999, 2004 ja 2007), milles kõigis leiti, et on vaja meetmeid ohtude vähendamiseks 
tavatarbimisel ja kutsealasel kasutamisel, ning kahes uuringus nõuti tööstustarbimise 
ohtlikkuse edasist vähendamist1. 

                                               
1 Vt käesolevale ettepanekule lisatud komisjoni mõju hindamise aruannet.
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DCMipõhistele värvieemalditele on turul juba mitmeid alternatiive, näiteks värvi füüsiline või 
mehaaniline, pürolüütiline või termiline eemaldamine ning keemiline eemaldamine muude 
kemikaalidega, mis ei sisalda diklorometaani. Kõige enam kasutatakse muid keemilisi 
värvieemaldeid. Need sisaldavad väga mitmesuguseid kemikaale. Nende ainete riskiprofiilid 
on väga erinevad ja need võivad põhjustada DCMiga võrreldes teistsuguseid ohtusid. Kuid 
kokkuvõttes näitavad komisjoni uuringud ja mõju hindamine, et leidub parema 
riskiprofiiliga alternatiive, mis on inimtervisele ja keskkonnale (palju) vähem ohtlikud. 

Mitmed Euroopa riigid (Austria, Taani, Rootsi) on juba kehtestanud riiklikud meetmed 
DCMi keelustamiseks või asendamiseks või tegelevad sellega (Saksamaa).

2. Miks tuleb keelata DCMi tavatarbimine?
DCMi ohutut kasutamist ei ole võimalik tagada, kuna tarbija: 

- ei suuda ohtu hinnata;
- ei oma tööstustarbijatega võrdset juurdepääsu seadmetele (eriti tehnilise kontrolli 

seadmetele), ning mõnel puhul võivad töötingimused kodus olla palju halvemad kui 
kutsealasel kasutamisel (värvi eemaldamine võib halva ilma tõttu toimuda näiteks 
keldris või suletud akendega kinnises ruumis või siis kergesti kahjustatavate isikute 
(laste, vanemaealiste sugulaste või tervisehäiretega isikute) juuresolekul); ning

- ei tunne piisavaid isikukaitsevahendeid, ja kui ka tunneks, ei oleks väga tõenäoliselt 
nõus nende eest maksma (autonoomne õhuringe koos maski ja kompressoriga, pluss 
nõuetekohased kindad maksab umbes 2750 eurot; DCMi sisaldava värvieemaldi hind 
on umbes 10 eurot/liiter). 

Arvestades ülaltoodut ja alternatiivide olemasolu ning asjaolu, et nende kasutamise 
majanduslik mõju tarbijale on tõenäoliselt väike või olematu, tuleks DCMi baasil valmistatud 
värvieemaldite tavatarbimine keelustada.

3. Miks tuleb keelata DCMi kutsealane kasutamine?
Nõukogu direktiiviga 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega 
seotud ohu eest tööl kehtestatakse selge normide hierarhia. Kõigepealt peab tööandja püüdma 
asendada ohtliku kemikaali teise kemikaali või protsessiga, mis vastavates 
kasutustingimustes on ohutu või vähem ohtlik, ning kaitse- ja ennetusmeetmeid tuleb 
rakendada ainult siis, kui asendamine ei ole võimalik. Ohutumate alternatiivide olemasolu 
arvestades on kehtiva tööohutust ja töötervishoidu reguleeriva ELi õiguse põhjal selge DCMi 
asendamise vajadus.

DCMile lisatakse hoiatus „Hoiduda gaasi/auru/piisakeste/pihu sissehingamisest”. Et DCM 
on väga kergesti lenduv, võimaldab seda nõuet täita ainult autonoomse õhuringega 
respiraatorite kasutamine. Kuid vastava täisvarustuse hind on umbes 2750 eurot, ja kogu keha 
katvas hapnikuballooniga kaitseülikonnas ja fluorkummikinnastes töötamine on üsna 
ebamugav, mistõttu seda tehakse harva.

Ohtlike ainete piirnorme töökeskkonnas ületatakse pidevalt ja suurel määral, seda ka 
heades ventilatsioonitingimustes, näiteks vabas õhus töötamisel (vt ka algustsitaati). Tuleb 
silmas pidada, et inimene tunneb DCMi lõhna alles piirnorme tublisti ületavate 
kontsentratsioonide korral. Professionaalsed kasutajad võivad arvata, et kokkupuudet ainega 
ei toimu, sest lõhna pole tunda – ometi võib piirnorm olla juba tunduvalt ületatud. 
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Pakendil on ka hoiatused „Vältida aine silma ja nahale sattumist” ning „Kasutada 
sobivaid kaitseriideid ja -kindaid”. Kuid kõigil saadaolevatel kinnastel on tõsiseid puudusi. 
Kõige odavamate (EVA – u. 10 eurot/paar) mehhaaniline vastupidavus on väike ja DCM 
tungib neist kiiresti läbi. PVA-kindad (u. 25 eurot/paar) on kemikaalidele vastupidavad, kuid 
neid ei saa kasutada märjas keskkonnas. Kõige paremad on fluorkummikindad (50 
eurot/paar), kuid hiljemalt kolme tunni möödudes tungib DCM neist läbi.

Tähtis on see, et praegune normide järgimise jõustamine on olemuslikult ebapiisav eelkõige 
asjaomaste ettevõtete arvukuse, väiksuse ja mobiilsuse tõttu.

Ning lõpuks ei kohaldata ELi tööohutust ja töötervishoidu reguleerivaid õigusakte füüsilisest 
isikust ettevõtjate suhtes, ehkki nemad moodustavad olulise osa maalritest ja dekoraatoritest.

Kokkuvõttes kehtivaid tööohutust ja töötervishoidu reguleerivaid õigusakte kas ei 
kohaldata (füüsilisest isikust ettevõtjad) või suurel määral eiratakse (asendamist ei 
toimu, individuaalsed kaitsevahendid on ebapiisavad) ning neid ei jõustata.

4. Majanduslik mõju
Komisjon teeb ettepaneku keelata DCMi kutsealane kasutamine värvieemaldites, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriik kehtestab selliseks kasutamiseks koolitus- ja 
litsentsimissüsteemi. Ettepanek on RPA 2007. aasta mõju hindamisega1 vastuolus.

Komisjoni arvestuse järgi läheb tema koolituse ja litsentsimise ettepanek maksma
esimesel aastal 1,9 miljonit eurot ja järgnevatel aastatel 1,3 miljonit eurot (10 000 töötaja 
koolitamine). 10 000 üksikisiku ja 800 ettevõtte litsentsimine maksab veel 1,34 miljonit eurot. 
Need summad ei hõlma tehnilise kontrolli ja/või isikukaitsevahendite maksumust.

Nimetatud arve on huvitav võrrelda DCMi tootjate arvestusliku kasumiga. RPA hinnangul 
on tööstuse kutsealasest kasutamisest tulenev kasum 430 000 kuni 1,1 miljonit eurot. 

Teiste sõnadega oleksid 10 000 töötaja ja 800 ettevõtte kogu ELi hõlmava koolituse ja 
litsentsimise kulud tootjate kasumist selgelt suuremad. Raske on mõista, miks peaksid 
professionaalsed kasutajad ja asutused maksma miljoneid koolituse ja litsentsimise eest (ja 
veel miljoneid isikukaitsevahendite eest), et säilitada tootjate suhteliselt väikest kasumit.

Pealegi pakuvad paljud DCMi tootjad ka DCMile alternatiivseid tooteid ning saaksid oma 
kaotusi osaliselt või täielikult kompenseerida alternatiividele üleminekuga.

5. Tööstuse pakutavad „ohtude vähendamise meetmed”
DCMi tootjad pakuvad tarbimise keelustamise asemel järgmisi meetmeid:
– maksimaalselt 1 liitri suurused mahutid;
– lastele kättesaamatult suletavad kitsa kaelaga mahutid;
– aurumispidurdaja lisamine;
– hästi nähtav ohutusmärgis, mis lubab kasutamist ainult piisava ventilatsiooni korral.

                                               
1  RPA - Risk and Policy Analysts Ltd, Ühendkuningriik.
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Kutsealase kasutamise osas teevad nad ettepaneku järgmisteks meetmeteks:
– aurumispidurdaja lisamine;
– ohutusteabe edastamine.

RPA mõju hindamine näites selgelt nende meetmete täielikku ebapiisavust. Enamik neist ei 
olegi tegelikult meetmed, kuna nad kajastavad praegust olukorda. Tarbijale müüdava mahuti 
kõige levinum suurus ongi juba 1 liiter. Seadus nõuab juba praegu lastele kättesaamatult 
suletavaid kitsa kaelaga mahuteid. Kitsas ava võib küll kahandada kadusid, kuid ei vähenda 
ainega kokkupuutumist selle kasutamisel (kasutaja peab ikkagi anuma sisu või osa sellest 
lahtisesse nõusse ümber kallama, nii et kokkuvõttes ainega kokkupuutumine ei väheneks).

Peaaegu kõik turul olevad tooted sisaldavad aurumispidurdajaid, eeskätt DCMi mõju 
suurendamiseks, sest muidu aurub see enne, kui selle omadused värvieemaldina täielikult 
mõjule pääsevad. 

Seadus nõuab praegugi DCMi tähistamist märgisega, mis hoiatab tarbijat gaasi/auru/udu/pihu 
sissehingamise eest (asjakohase sõnastuse määrab tootja). Säte „piisavast ventilatsioonist” ei 
anna midagi juurde ja on kasutu: mis on selle mõte, eriti kui inimese nina suudab eristada 
DCMi üksnes ohtlike ainete piirnormidest tunduvalt kõrgema kontsentratsiooni juures?

Lõpuks on ütlematagi selge, et seadus nõuab juba praegu tootjatelt ohutusteabe edastamist 
tarneahelas allpool asuvatele professionaalsetele kasutajatele. 

Kokkuvõttes tuleb tööstuse pakutavaid meetmeid, millele mõned liikmesriigid kahjuks takka 
kiidavad, pidada küüniliseks katseks peatada juba ammugi vajalike piirangute kehtestamist 
unikaalse kahjuliku mõjuga kemikaalile ettepanekutega, mis on juba realiseerunud ja mis 
selgelt ei ole suutnud küllaldast kaitset pakkuda.
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