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Изменение 5
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) DEGME не се използва повече като 
съставка на бои и препарати за сваляне 
на бои, предназначени за потребителите.
Оценката на риска, посочена по-горе, 
показа, че дермалната експозиция на 
бои и препарати за сваляне на бои, 
съдържащи DEGME, представлява риск 
за здравето на потребителите.
Следователно препарати, съдържащи 
DEGME, използвани в бои и продукти 
за сваляне на бои, няма да бъдат 
пускани на пазара за масова употреба. С 
оглед наблюдението на пазара следва да 
се определи гранична стойност от 0,1% 
на концентрация на DEGME в 
препаратите.

(4) DEGME не се използва повече като 
съставка на бои и препарати за сваляне 
на бои, предназначени за потребителите.
Оценката на риска, посочена по-горе, 
показа, че дермалната експозиция на 
бои и препарати за сваляне на бои, 
съдържащи DEGME, представлява риск 
за здравето на потребителите.
Следователно препарати, съдържащи 
DEGME, използвани в бои, продукти за 
сваляне на бои, почистващи агенти, 
самолъскащи емулсии и грундове за 
под, няма да бъдат пускани на пазара за 
масова употреба. С оглед наблюдението 
на пазара следва да се определи 
гранична стойност от 0,1% на 
концентрация на DEGME в препаратите.

Or. en

Обосновка

As this proposal for decision's explanatory memorandum states, that DEGME is shows risk to 
human health through dermal exposure. According to the risk assessment report 793/93, and 
to the explanatory memorandum DEGME is used in paints, paint strippers, cleaning agents, 
self-shining emulsions, floor sealants, windscreen washer liquids, skin-cleaning products 
(soap); therefore the restrictions should apply to cleaning agents, self-shining emulsions and 
floor sealants too.
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Изменение 6
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) DEGBE влиза в състава на бои.
Оценката на риска, посочена по-горе, 
показа, че нанасянето на бои чрез 
пръскане излага на риск здравето на 
потребителите чрез експозиция при 
вдишване. Следва да се определи 
получената граница на безопасна 
концентрация от 3% на DEGBE в бои за 
нанасяне чрез пръскане за 
предотвратяване на рисковете за 
потребителите от експозиция чрез 
вдишване.

(5) DEGBE влиза в състава на бои, 
багрила, мастила, детергенти и 
почистващи препарати. Оценката на 
риска, посочена по-горе, показа, че 
нанасянето на бои чрез пръскане излага 
на риск здравето на потребителите чрез 
експозиция при вдишване. Следва да се 
определи получената граница на 
безопасна концентрация от 3% на 
DEGBE в бои или почистващи 
препарати за нанасяне чрез пръскане за 
предотвратяване на рисковете за 
потребителите от експозиция чрез 
вдишване.

Or. en

Обосновка

According to the risk assessment DEGBE shows risk to the health of consumers through 
inhalation exposure during spray painting application. The explanatory memorandum states, 
that DEGBE is also used as a constituent of dyes, inks, detergents and cleaners; therefore the 
restrictions should apply for the spray form of cleaning products, as the possibility of 
inhalation also likely.

Изменение 7
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) По отношение на боите, различни от 
боите за нанасяне чрез пръскане, следва 
да се изисква предупреждение срещу 
използване на такива бои с устройство 
за пръскане на боя, когато последните

(6) По отношение на бои или 
почистващи препарати, различни от 
боите или почистващите препарати 
за нанасяне чрез пръскане, следва да се 
изисква предупреждение срещу 
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съдържат DEGBE с граница на 
концентрация, равна или по-висока от 
3%.

използване на такива бои или 
почистващи препарати с устройство 
за пръскане, когато тези бои или 
почистващи препарати съдържат 
DEGBE с граница на концентрация, 
равна или по-висока от 3%.

Or. en

Обосновка

According to the explanatory memorandum DEGBE is also used as a constituent of cleaners; 
therefore the restrictions should apply for these products too.

Изменение 8
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) По отношение на MDI оценката на 
риска показа, че е необходимо да се 
ограничат рисковете при 
потребителските приложения на 
препарати, съдържащи MDI, поради 
рискове от инхалаторна и дермална 
експозиция. С оглед предотвратяването 
и премахването на тези рискове, 
пускането на пазара за масова употреба 
на препарати, съдържащи MDI, следва 
да бъде разрешено само при определени 
условия, като задължителната добавка 
на полиетиленови ръкавици към
опаковката и допълнителни инструкции, 
фигуриращи върху нея. Тъй като 
осигуряването на предпазни средства и 
отпечатването на съответните 
инструкции изискват специфични 
усилия от страна на производителите, 
следва да се предостави по-дълъг 
преходен период.

(8) По отношение на MDI оценката на 
риска показа, че е необходимо да се 
ограничат рисковете при 
потребителските приложения на 
препарати, съдържащи MDI, поради 
рискове от инхалаторна и дермална 
експозиция. С оглед предотвратяването 
и премахването на тези рискове, 
пускането на пазара за масова употреба 
на препарати, съдържащи MDI, следва 
да бъде разрешено само при определени 
условия, като задължителната добавка 
на подходящи ръкавици в опаковката и 
допълнителни инструкции, фигуриращи 
върху нея. Тъй като осигуряването на 
предпазни средства и отпечатването на 
съответните инструкции изискват 
специфични усилия от страна на 
производителите, следва да се 
предостави по-дълъг преходен период.

Or. en
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Обосновка

According to information from institutions in the field of worker's health, there are various 
types of gloves that are appropriate when using MDI - but none of them are made of 
polyethylene. It is therefore preferable to refer to "appropriate gloves", instead of specifying 
gloves that are not fit for the purpose. The actual type of appropriate gloves can then be set in 
comitology.

Изменение 9
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Амониево-нитратните торове са 
били предмет на злоупотреба в 
незаконното производство на 
експлозиви. Видовете торове, които 
могат да бъдат използвани за подобни 
цели, имат съдържание на азот, 
което може да слезе до 20%. Достъпът 
до такива видове торове следва да бъде 
ограничен до професионална 
селскостопанска употреба, чрез 
налагане на граница на азотно 
съдържание в амониево-нитратни 
препарати, продавани за масова 
употреба, по-ниска от 20%.

(16) Амониево-нитратните торове са 
били предмет на злоупотреба в 
незаконното производство на 
експлозиви. Достъпът до такива видове 
торове следва да бъде ограничен до 
професионална селскостопанска 
употреба, чрез налагане на граница на 
азотно съдържание в амониево-
нитратни препарати, продавани за 
масова употреба, по-ниска от 28%.

Or. en

Обосновка

Many fertilizers, produced in Europe, contain around 27% ammonium nitrate. The possibility 
of extracting ammonium nitrate from a fertilizer depends on its quality and not only on the 
rate of ammonium nitrate. The explanatory memorandum states, that "Ammonium nitrate 
based fertilisers containing less that 28% nitrogen are not considered to pose a risk of 
explosion under normal conditions of handling and use.", therefore the prohibited limit of the 
nitrogen content should be 28%.
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Изменение 10
Dan Jørgensen

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Амониево-нитратните торове са 
били предмет на злоупотреба в 
незаконното производство на 
експлозиви. Видовете торове, които 
могат да бъдат използвани за подобни 
цели, имат съдържание на азот, което 
може да слезе до 20%. Достъпът до 
такива видове торове следва да бъде 
ограничен до професионална 
селскостопанска употреба, чрез 
налагане на граница на азотно 
съдържание в амониево-нитратни 
препарати, продавани за масова 
употреба, по-ниска от 20%.

(16) Амониево-нитратните торове са 
били предмет на злоупотреба в 
незаконното производство на 
експлозиви. Видовете торове, които 
могат да бъдат използвани за подобни 
цели, имат съдържание на азот, което 
може да слезе до 16%. Достъпът до 
такива видове торове следва да бъде 
ограничен до професионална 
селскостопанска употреба, чрез 
налагане на граница на азотно 
съдържание в амониево-нитратни 
препарати, продавани за масова 
употреба, не по-висока от 16%.

Or. en

Обосновка

A restriction of the general public’s access to high concentrate fertilizer is a paramount 
measure in the efforts to effectively prevent terrorist attacks from being carried out. Practical 
experiences and trial blasts show that it is easy for potential terrorists to produce bombs with 
fertilizers (e.g. from a garden centre) using simple bomb recipes retrieved from the internet. 
Recent trial blasts prove that a 20 % threshold for nitrogen content, is not adequately secure, 
and it is deemed necessary to set the threshold at a maximum of 16 % nitrogen derived from 
ammonium nitrate.  

Изменение 11
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 53 – колона 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от [18 месеца след влизането в 
сила на решението] не трябва да бъде 
пускан на пазара за масовия потребител 
като съставка в бои и препарати за 
сваляне на бои в концентрации, равни 
на или по-високи от 0,1% по маса.

В срок от [6 месеца след влизането в 
сила на решението] не трябва да бъде 
предлаган на пазара за масовия 
потребител като съставка в бои и 
препарати за сваляне на бои в 
концентрации, равни на или по-високи 
от 0,1% по маса.

Or. en

Обосновка

As this substance is currently not sold any more by European paint stripper manufacturers  
for consumer use, the prohibition should enter into force as fast as possible to prevent 
imports. The terminology should be aligned with the one proposed in the "goods package". 

Изменение 12
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 53 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от [18 месеца след влизането в 
сила на решението] не трябва да бъде 
пускан на пазара за масовия потребител 
като съставка в бои и препарати за
сваляне на бои в концентрации, равни 
на или по-високи от 0,1% по маса.

В срок от [18 месеца след влизането в 
сила на решението] не трябва да бъде 
пускан на пазара за масовия потребител 
като съставка в бои, препарати за 
сваляне на бои, почистващи агенти, 
самолъскащи емулсии и грундове за 
под в концентрации, равни на или по-
високи от 0,1% по маса.

Or. en

Обосновка

As this proposal for decision's explanatory memorandum states, that DEGME is shows risk to 
human health through dermal exposure. According to the risk assessment report 793/93, and 
to the explanatory memorandum DEGME is used in paints, paint strippers, cleaning agents, 
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self-shining emulsions, floor sealants, windscreen washer liquids, skin-cleaning products 
(soap); therefore the restrictions should apply to cleaning agents, self-shining emulsions and 
floor sealants too.

Изменение 13
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 54 – колона 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В срок от [18 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
пускан за първи път на пазара за 
масовия потребител като съставка в бои 
за нанасяне чрез пръскане в 
концентрации, равни на или по-високи 
от 3% от масата.

(1) В срок от [12 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
пускан на пазара за масовия потребител 
като съставка в бои за нанасяне чрез 
пръскане в концентрации, равни на или 
по-високи от 3% от масата.

Or. en

Обосновка

There is no good reason to wait 18 months for prohibiting the first entry onto the market. 12 
months is fully sufficient. The terminology should be aligned with the one proposed in the 
"goods package".

Изменение 14
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 54 – колона 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В срок от [18 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
пускан за първи път на пазара за 
масовия потребител като съставка в бои 

(1) В срок от [18 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
пускан за първи път на пазара за 
масовия потребител като съставка в бои 
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за нанасяне чрез пръскане в 
концентрации, равни на или по-високи 
от 3% от масата.

или почистващи продукти за нанасяне 
чрез пръскане в концентрации, равни на 
или по-високи от 3% от масата.

Or. en

Обосновка

According to the risk assessment DEGBE shows risk to the health of consumers through 
inhalation exposure during spray painting application. The to the explanatory memorandum 
states, that DEGBE is also used as a constituent of detergents and cleaners; therefore the 
restrictions should apply for the spray form of these products.

Изменение 15
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 54 – колона 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Бои, които не отговарят на 
ограниченията за концентрация, 
определени в 1, не трябва да бъдат 
пускани на пазара за масовия 
потребител в срок от [24 месеца след 
влизането в сила на решението].

(2) Бои, които не отговарят на 
ограниченията за концентрация,
определени в 1, не трябва да бъдат 
предлагани на масовия потребител в 
срок от [15 месеца след влизането в 
сила на решението].

Or. en

Обосновка

The terminology "placing on the market" has often given rise to confusion. In line with recital 
7 of the Commission proposal and the terminology used in the "goods package", it should be 
clear that this second date determines the date after which the actual sale of the product is 
prohibited. There is no good reason to allow the continued sale for another two years after 
entry into force of this Decision. In order to protect human health, this should be done within 
15 months at the latest.
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Изменение 16
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 54 – колона 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Бои, които не отговарят на 
ограниченията за концентрация, 
определени в 1, не трябва да бъдат 
пускани на пазара за масовия 
потребител в срок от [24 месеца след 
влизането в сила на решението].

(2) Бои или почистващи препарати, 
които не отговарят на ограниченията за 
концентрация, определени в 1, не трябва 
да бъдат пускани на пазара за масовия 
потребител в срок от [24 месеца след 
влизането в сила на решението].

Or. en

Обосновка

According to the risk assessment DEGBE shows risk to the health of consumers through 
inhalation exposure during spray painting application. The to the explanatory memorandum 
states, that DEGBE is also used as a constituent of detergents and cleaners; therefore the 
restrictions should apply for the spray form of these products.

Изменение 17
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 54 – колона 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Без да се засягат други разпоредби от 
законодателството на Общността, 
отнасящи се до класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни 
вещества и препарати, бои, различни от 
бои за нанасяне чрез пръскане, със 
съдържание на DEGBE, по-високо от 
3% по маса, които са пуснати на 
пазара за масовия потребител [24 
месеца след влизането в сила на 

(3) Без да се засягат други разпоредби от 
законодателството на Общността, 
отнасящи се до класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни 
вещества и препарати, бои, различни от 
бои за нанасяне чрез пръскане, със 
съдържание на DEGBE, по-високо от 
3% по маса, които са предлагани на
масовия потребител [15 месеца след 
влизането в сила на решението], трябва 
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решението], трябва да носят следния 
надпис – четлив и без да може да се 
изтрие:
„Да не се използва в средства за 
пръскане на боя“.

да носят следния надпис – четлив и без 
да може да се изтрие:
„Да не се използва в средства за 
пръскане на боя“.

Or. en

Обосновка

There is no good reason to wait with the labelling for another two years after entry into force 
of this Decision. In order to protect human health, this should be done within 15 months at 
the latest. The terminology should be aligned with the one proposed in the "goods package".

Изменение 18
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 54 – колона 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Без да се засягат други разпоредби от 
законодателството на Общността, 
отнасящи се до класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни 
вещества и препарати, бои, различни от 
бои за нанасяне чрез пръскане, със 
съдържание на DEGBE, по-високо от 
3% по маса, които са пуснати на пазара 
за масовия потребител [24 месеца след 
влизането в сила на решението], трябва 
да носят следния надпис – четлив и без 
да може да се изтрие:
„Да не се използва в средства за 
пръскане на боя“.

(3) Без да се засягат други разпоредби от 
законодателството на Общността, 
отнасящи се до класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни 
вещества и препарати, бои, детергенти 
и почистващи препарати, различни от 
такива за нанасяне чрез пръскане, със 
съдържание на DEGBE, по-високо от 
3% по маса, които са пуснати на пазара 
за масовия потребител [24 месеца след 
влизането в сила на решението], трябва 
да носят следния надпис – четлив и без 
да може да се изтрие:
„Да не се използва в средства за 
пръскане“.

Or. en

Обосновка

According to the risk assessment DEGBE shows risk to the health of consumers through 
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inhalation exposure during spray painting application. The to the explanatory memorandum 
states, that DEGBE is also used as a constituent of detergents and cleaners; therefore the 
restrictions should apply for the spray form of these products.

Изменение 19
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 55 – колона 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В срок от [24 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
пускан на пазара за масовия потребител 
като съставка в препарати в 
концентрации, равни на или по-високи 
от 0,1% по маса, освен ако опаковката:

(4) В срок от [12 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
предлаган на масовия потребител като 
съставка в препарати в концентрации, 
равни на или по-високи от 0,1% по маса, 
освен ако опаковката:

Or. en

Обосновка

There is no good reason to wait with the requirements for the packaging for another two 
years after entry into force of this Decision. In order to protect human health, this should be 
done within 12 months at the latest. The terminology should be aligned with the one proposed 
in the "goods package".

Изменение 20
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 55 – колона 2 – точка  4 – буква (а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) не съдържа полиетиленови
ръкавици.

(a) не съдържа подходящи ръкавици.

С оглед на хармонизиране, 
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естеството на подходящите 
ръкавици се приема съгласно 
процедурата, посочена в член 2а на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

According to information from institutions in the field of worker's health, there are various 
types of gloves that are appropriate when using MDI - but none of them are made of 
polyethylene. It is therefore preferable to refer to "appropriate gloves", instead of specifying 
gloves that are not fit for the purpose. The actual type of appropriate gloves can then be set in 
comitology.

Изменение 21
Miroslav Ouzký

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 55 – колона 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Физически или юридически лица, 
които пускат на пазара за първи път 
препарати, съдържащи MDI, за 
период от 3 години от датата на 
въвеждане на ограниченията, 
определени в параграф 1, трябва да 
съберат данни за евентуални случаи 
на лица, страдащи от респираторна 
алергия при използване на препарати 
със съдържание на MDI, и да ги 
предоставят на разположение на 
Комисията. Данните следва да се 
събират в съответствие с протокол 
за изследване, одобрен от Комисията, 
и който трябва да включва 
участието на специализирани 
центрове по респираторна алергия.

заличава се

Or. en
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Обосновка

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, it 
should be considered, with advice from an appropriate scientific committee, if it is really 
needed. As the provisions of this decision will be incorporated in REACH Regulation, 
relevant Articles of that Regulation will cover any possible need for further studies and 
restrictions and point 6 should therefore be deleted.

Изменение 22
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 55 – колона 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Физически или юридически лица, 
които пускат на пазара за първи път
препарати, съдържащи MDI, за период 
от 3 години от датата на въвеждане на 
ограниченията, определени в параграф 
1, трябва да съберат данни за 
евентуални случаи на лица, страдащи от 
респираторна алергия при използване на 
препарати със съдържание на MDI, и да 
ги предоставят на разположение на 
Комисията. Данните следва да се 
събират в съответствие с протокол за 
изследване, одобрен от Комисията, и 
който трябва да включва участието на 
специализирани центрове по 
респираторна алергия.

(6) Физически или юридически лица, 
които пускат на пазара препарати, 
съдържащи MDI, за период от 3 години 
от датата на въвеждане на 
ограниченията, определени в параграф 
1, трябва да съберат данни за 
евентуални случаи на лица, страдащи от 
респираторна алергия при използване на 
препарати със съдържание на MDI, и да 
ги предоставят на разположение на 
Комисията, за да се прецени дали 
трябва да се приложат разпоредбите 
на член 69, параграфи 1 и 3 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета.
Данните следва да се събират в 
съответствие с протокол за изследване, 
одобрен от Комисията, и който трябва 
да включва участието на 
специализирани центрове по 
респираторна алергия.

Or. en
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Обосновка

All natural or legal persons placing MDI on the market should provide data on respiratory 
allergy, not just those puting it onto the market for the first time. The supplementary data 
collection is done with regard to assessing the need for further restrictions.

Изменение 23
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 56 – колона 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В срок от [18 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде
пускан за първи път на пазара за 
масовия потребител като съставка в 
неопренови лепила в концентрации, 
равни на или по-високи от 0,1% по маса, 
при разфасовка, надвишаваща 650 г.

(8) В срок от [12 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде
пускан на пазара за масовия потребител 
като съставка в неопренови лепила в 
концентрации, равни на или по-високи 
от 0,1% по маса, при разфасовка, 
надвишаваща 350 г.

Or. en

Обосновка

There is no good reason to wait 18 months for prohibiting the first entry onto the market. 12 
months is fully sufficient. The terminology should be aligned with the one proposed in the 
"goods package".

Изменение 24
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 56 – колона 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Неопренови лепила, които съдържат 
циклохексан и не са в съответствие с 

(9) Неопренови лепила, които съдържат 
циклохексан и не са в съответствие с 
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изискванията от точка 1, не трябва да 
бъдат пускани на пазара за масовия 
потребител в срок от [24 месеца след 
влизането в сила на решението].

изискванията от точка 1, не трябва да 
бъдат предлагани на масовия 
потребител в срок от [15 месеца след 
влизането в сила на решението].

Or. en

Обосновка

There is no good reason to allow the continuous sale for another two years after entry into 
force of this Decision. In order to protect human health, this should be done within 15 months 
at the latest. The terminology should be aligned with the one proposed in the "goods 
package".

Изменение 25
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 56 – колона 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Без да се засяга друго 
законодателство на Общността, 
отнасящо се до класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни 
вещества и препарати, неопренови 
лепила, съдържащи циклохексан в
концентрация равна на или по-висока от 
0,1% по маса, които са пуснати на 
пазара за масовия потребител в срок от 
[24 месеца след влизането в сила на 
решението], трябва да носят следния 
надпис – четлив и без да може да се 
изтрие :

(10) Без да се засяга друго 
законодателство на Общността, 
отнасящо се до класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни 
вещества и препарати, неопренови 
лепила, съдържащи циклохексан в 
концентрация равна на или по-висока от 
0,1% по маса, които са предлагани на
масовия потребител в срок от [15 месеца 
след влизането в сила на решението], 
трябва да носят следния надпис – четлив 
и без да може да се изтрие:

– „Да не се използва в условия на лоша 
вентилация.

– „Да не се използва в условия на лоша 
вентилация.

– Да не се използва при полагане на 
мокет.“

– Да не се използва при полагане на 
мокет.“

Or. en
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Обосновка

There is no good reason to wait with the labelling for another two years after entry into force 
of this Decision. In order to protect human health, this should be done within 15 months at 
the latest. The terminology should be aligned with the one proposed in the "goods package".

Изменение 26
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 57 – колона 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В срок от [18 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
пускан на пазара за първи път
самостоятелно или в препарати, които 
съдържат повече от 28% азот по маса 
като амониев нитрат, за употреба като 
твърд тор, еднокомпонентен или 
съставен, освен ако торът не отговаря на 
техническите разпоредби за амониево-
нитратни торове с високо съдържание 
на азот, посочени в приложение III към 
Регламент (ЕО) № 2003/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно торовете.

(1) В срок от [12 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
пускан на пазара самостоятелно или в 
препарати, които съдържат повече от 
28% азот по маса като амониев нитрат, 
за употреба като твърд тор, 
еднокомпонентен или съставен, освен 
ако торът не отговаря на техническите 
разпоредби за амониево-нитратни 
торове с високо съдържание на азот, 
посочени в приложение III към 
Регламент (ЕО) № 2003/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно торовете.

Or. en

Обосновка

There is no good reason to wait 18 months for prohibiting the first entry onto the market. 12 
months is fully sufficient. The terminology should be aligned with the one proposed in the 
"goods package".
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Изменение 27
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 57 – колона 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В срок от [18 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
пускан на пазара за масовия потребител 
самостоятелно като вещество или в 
препарати, които съдържат 20% или 
повече азот по маса като амониев 
нитрат.

(2) В срок от [15 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
предлаган на масовия потребител 
самостоятелно като вещество или в 
препарати, които съдържат 20% или 
повече азот по маса като амониев 
нитрат.

Or. en

Обосновка

In line with the other amendments by the same author, the delay between placing on the 
market and making available to the general public should not be more than three months. 

Изменение 28
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 57 – колона 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В срок от [18 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
пускан на пазара за масовия потребител 
самостоятелно като вещество или в 
препарати, които съдържат 20% или 
повече азот по маса като амониев 
нитрат.

(2) В срок от [18 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
пускан на пазара за масовия потребител 
самостоятелно като вещество или в 
препарати, които съдържат 28% или 
повече азот по маса като амониев 
нитрат.

Or. en
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Обосновка

Many fertilizers, produced in Europe, contains around 27% ammonium nitrate. The 
possibility of extracting ammonium nitrate from a fertilizer depends on its quality and not 
only on the rate of ammonium nitrate. The explanatory memorandum states, that "Ammonium 
nitrate based fertilisers containing less that 28% nitrogen are not considered to pose a risk of 
explosion under normal conditions of handling and use.", therefore the prohibited limit of the 
nitrogen content should be 28%.

Изменение 29
Dan Jørgensen

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение І – точка 57 – колона 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В срок от [18 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
пускан на пазара за масовия потребител 
самостоятелно като вещество или в 
препарати, които съдържат 20% или 
повече азот по маса като амониев 
нитрат.

(2) В срок от [18 месеца след влизането 
в сила на решението] не трябва да бъде 
пускан на пазара за масовия потребител 
самостоятелно като вещество или в 
препарати, които съдържат повече от 
16% азот по маса като амониев нитрат.

Or. en

Обосновка

A restriction of the general public’s access to high concentrate fertilizer is a paramount 
measure in the efforts to effectively prevent terrorist attacks from being carried out. Practical 
experiences and trial blasts show that it is easy for potential terrorists to produce bombs with 
fertilizers (e.g. from a garden centre) using simple bomb recipes retrieved from the internet. 
Recent trial blasts prove that a 20 % threshold for nitrogen content, is not adequately secure, 
and it is deemed necessary to set the threshold at a maximum of 16 % nitrogen derived from 
ammonium nitrate.
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