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Изменение 14
John Bowis, Struan Stevenson

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Съществуват заместители на 
DCM; при все това всеки химичен 
препарат, предназначен за разтваряне 
на покритие от боя, може да има 
последици за човешкото здраве. DCM 
е добре изследван и последиците му за 
здравето са добре познати, докато 
заместителите не са проучени в 
същата степен. В редица случаи  
характеристиките, свързани с риск и 
опасност за човешкото здраве и 
околната среда, все още подлежат на 
цялостна оценка. 

Or. en

Обосновка

Most alternatives carry risks: NMP is a Repr.Cat.2 substance1.2

DBEs have been found to be toxic to human health and the environment for several 
endpoints3.

TRGS 612 advises against the use of NMP or dimethyl sulphoxide (DMSO) which are very 
readily absorbed into the body4. 

1,3-Dioxolane is highly flammable, has reprotoxic effects, skin irritancy and is not readily 
biodegradeable. Benzyl Alcohol is harmful by inhalation, has sensitizing properties and is 
more harmful to the aquatic environment.

                                               
1 ECBI/55/05 Meeting of the Technical Committee C&L on the Classification and Labelling of Dangerous 
Substances, Arona, 15-18 March 2005.
2 Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint stripper. RPA 
study finalised in April 2007.
3 Sonawane, M et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, US Environmental Protection Agency, March 2008.
4 612: Technical Rules for Hazardous Substances - Substitute substances, substitute processes and restrictions on 
the use of methylene chloride-based paint strippers, February 2006.



PE409.588v02-00 4/22 AM\735252BG.doc

BG

biodegradeable. Benzyl Alcohol is harmful by inhalation, has sensitizing properties and is 
more harmful to the aquatic environment.

Изменение 15
John Bowis, Struan Stevenson

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) С оглед да се гарантира запазване 
на настоящето равнище на защита и 
да се предотврати по-голямото 
излагане на рискове за човешкото 
здраве и безопасност, които до 
момента не са установени или не са 
измерени, всички алтернативни 
съставки на препарати за 
отстраняване на бои следва да бъдат 
подложени на също толкова точна 
оценка, колкото DCM. Решенията за 
пускането на пазара на препарати за 
отстраняване на бои следва да бъдат 
отложени докато не се извърши 
цялостна оценка съгласно REACH на 
препаратите за отстраняване на бои 
на основа на DCM, както и на 
алтернативните предложения.

Or. en

Обосновка

The above examples show that only a full risk assessment on all the alternatives as provided 
in REACH can ensure that the safest methods of paint removal are chosen and that any 
necessary control measures users will need to adopt are proportionate to the health and 
safety risks.
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Изменение 16
John Bowis, Struan Stevenson

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Потребителите използват препарати 
на основа на DCM за отстраняване на 
бои в домашни условия за премахване 
на бои, политури и лакове, както в 
затворени помещения, така и навън. 
Безопасната употреба на DCM от страна 
на потребителите не може да бъде 
гарантирана чрез обучение или 
наблюдение. Ето защо единствената 
ефективна и пропорционална мярка за 
отстраняване на риска за 
потребителите е забрана на пускането 
на пазара и употребата на препарати
на основа на DCM за отстраняване на 
бои.

(3) Потребителите използват препарати 
на основа на DCM за отстраняване на 
бои в домашни условия за премахване 
на бои, политури и лакове, както в 
затворени помещения, така и навън. 
Безопасната употреба на DCM от страна 
на потребителите не може да бъде 
гарантирана чрез обучение или 
наблюдение. Ето защо ефективният и 
пропорционален подход за свеждане 
до минимум на риска за потребителите 
се изразява в съвкупност от  мерки 
относно състава на препаратите на 
основа на DCM за отстраняване на бои, 
разработката на опаковки, както и 
ясното обозначаване и точността на 
информацията, свързана със здравето 
и безопасността, която трябва да 
придружава всеки продукт.

Or. en

Обосновка

Risks to consumers will not be eliminated if DCM is banned. Alternatives present a risk that 
needs to be quantified. Risks can be avoided by taking additional measures to increase the 
safety of use of DCM: minimum level of vapour retardant, container size limitation, narrow 
neck containers, childproof closures, highly visible safety labelling. In the last 18 years there 
has not been any consumer fatality with DCM, unlike alternatives1.  A DCM ban would lead 
to an increased use of hazardous alternatives.

                                               
1 SVP Deutschland 2008
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Изменение 17
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Потребителите използват препарати 
на основа на DCM за отстраняване на 
бои в домашни условия за премахване 
на бои, политури и лакове, както в 
затворени помещения, така и навън. 
Безопасната употреба на DCM от страна 
на потребителите не може да бъде 
гарантирана чрез обучение или 
наблюдение. Ето защо единствената 
ефективна и пропорционална мярка за 
отстраняване на риска за потребителите 
е забрана на пускането на пазара и 
употребата на препарати на основа на 
DCM за отстраняване на бои.

(3) Потребителите използват препарати 
на основа на DCM за отстраняване на 
бои в домашни условия за премахване 
на бои, политури и лакове, както в 
затворени помещения, така и навън.
Безопасната употреба на DCM от страна 
на потребителите не може да бъде 
гарантирана чрез обучение или 
наблюдение. Ето защо единствената 
ефективна и пропорционална мярка за 
отстраняване на риска за потребителите 
е забрана на пускането на пазара, 
предлагането и употребата на 
препарати на основа на DCM за 
отстраняване на бои.

Or. en

Обосновка

In order to achieve better prevention of the consumers, the possibility for distribution of 
DCM-based paint strippers by professional and industrial users has also to be avoided.

Изменение 18
John Bowis, Struan Stevenson

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да се гарантира влизане в сила, 
пропорционално на етапите на 
изваждане от обращение на 
препарати за отстраняване на бои, 
съдържащи DCM, по веригата на 
доставчиците, следва да се определят 
различни дати за забрана на първото 

заличава се
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пускане на пазара и за последната 
доставка за широката публика и 
професионалистите.

Or. en

Обосновка

A phase-out is not necessary if other measures are taken, pending the evaluation of all paint 
stripping methods.

Изменение 19
John Bowis, Struan Stevenson

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Поради факта, че въпреки 
забраната потребителите могат да 
имат достъп до препарати на основа 
на DCM за отстраняване на бои чрез 
дистрибуторската верига, 
предназначена за професионални и 
промишлени оператори, върху 
продукта следва да фигурира 
предупредителна забележка.

заличава се

Or. en

Обосновка

A warning phrase is no longer necessary if other measures to provide better consumer 
protection are taken.
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Изменение 20
John Bowis, Struan Stevenson

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Случаите с фатален изход при 
промишлена и професионална употреба, 
регистрирани в Европа през последните 
18 години, се дължат главно на 
неподходяща вентилация, неподходящи 
лични предпазни средства, употреба на 
неподходящи вани, както и на 
продължително излагане на DCM. Ето 
защо следва да се въведат ограничения с 
цел контролиране и намаляване на 
рисковете, свързани с професионална и 
промишлена употреба.

(6) Случаите с фатален изход при 
промишлена и професионална употреба, 
регистрирани в Европа през последните 
18 години, се дължат главно на 
неподходяща вентилация, неподходящи 
лични предпазни средства, употреба на 
неподходящи вани, неподходящ състав 
на препаратите без достатъчно 
съдържание на забавящи изпаренията 
вещества, както и на продължително 
излагане на DCM. Ето защо следва да се 
въведат ограничения с цел 
контролиране и намаляване на 
рисковете, свързани с професионална и 
промишлена употреба.

Or. en

Обосновка

Some old DCM formulations did not contain the adequate amount of vapour retardants used 
to minimise vaporisation.

Изменение 21
John Bowis, Struan Stevenson

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Професионалистите по принцип 
попадат в обхвата на разпоредбите на 
законодателството за защита на 
работниците. Все пак редица 
професионални дейности често се 
извършват в помещения на 
потребители, които в много от 
случаите не разполагат с всички 

(7) Професионалистите по принцип 
попадат в обхвата на разпоредбите на 
законодателството за защита на 
работниците. Подходящите мерки за 
овладяване на рисковете за здравето и 
безопасността по време на всяка 
дейност по отстраняване на бои 
зависят главно от прилагането на 
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подходящи средства, за да овладеят, 
контролират и намалят рисковете за 
здравето. Освен това самостоятелно 
заетите работници не са обхванати 
от разпоредбите на 
законодателството за защита на 
работниците и ще се нуждаят от 
подходящо обучение, преди да 
извършват дейности по 
отстраняване на бои с препарати на 
основа на DCM.

подходящи работни процедури, 
подходяща вентилация и, при 
необходимост, предоставянето на 
подходящи лични предпазни средства.  
Използваният метод за 
отстраняване на боя (химичен, 
механичен, топлинен), 
обработваният обект (субстрат, 
повърхност, зона,  обект на закрито 
или открито), условията на 
прилагане (температура, 
продължителност на експозицията), 
средства за вентилация/изсмукване, 
инструменти/машини и други 
предопределят  мерките за защита, 
които могат да бъдат подходящи. 
Всички методи за отстраняване на 
бои съдържат различни, специфични 
рискове, ето защо е необходимо на 
работниците  да се предоставят 
подходящи информация и обучение, 
независимо от използваните методи 
– физичен или химичен, за да се 
запознаят с рисковете и подходящите 
защитни  мерки с оглед безопасна 
работа при отстраняване на бои.

Or. en

Обосновка

Specific existing EU requirements to protect professional and industrial workers include risk 
assessment and the provision of adequate information and instruction before starting a job 
with hazardous materials, regardless of place and cause1.

Appropriate measures to control and reduce risks to health and safety depend on a variety of 
parameters. Training should be provided to make workers aware of the risks and familiar 
with the appropriate protection measures for safe paint removal.

                                               
1 COUNCIL DIRECTIVE 89/391/EEC of 12 June 1989 on the protection of workers.
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Изменение 22
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Професионалистите по принцип 
попадат в обхвата на разпоредбите на 
законодателството за защита на 
работниците. Все пак редица 
професионални дейности често се 
извършват в помещения на потребители, 
които в много от случаите не разполагат 
с всички подходящи средства, за да 
овладеят, контролират и намалят 
рисковете за здравето. Освен това 
самостоятелно заетите работници не са 
обхванати от разпоредбите на 
законодателството за защита на 
работниците и ще се нуждаят от 
подходящо обучение, преди да 
извършват дейности по отстраняване на 
бои с препарати на основа на DCM. 

(7) Професионалистите по принцип 
попадат в обхвата на разпоредбите на 
законодателството за защита на 
работниците. Все пак редица 
професионални дейности често се 
извършват в помещения на потребители, 
които в много от случаите не разполагат 
с всички подходящи средства, за да 
овладеят, контролират и намалят 
рисковете за здравето. Освен това 
самостоятелно заетите работници не са 
обхванати от разпоредбите на 
законодателството за защита на 
работниците и ще се нуждаят от 
подходящо обучение, преди да 
извършват дейности по отстраняване на 
бои с препарати на основа на DCM. 
Професионалистите следва също 
така да бъдат задължени да 
предоставят информация, чрез която 
да обосноват продължителната 
употреба на DCM.

Or. en

Обосновка

Training in itself is not enough to ensure that self-employed workers protect themselves 
adequately. In analogy to the provisions of Directive 98/24, they just justify why they need 
derogation from the general ban.
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Изменение 23
John Bowis, Struan Stevenson

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Ето защо следва да се забрани
пускането на пазара и употребата от 
професионалисти на препарати на 
основа на DCM за отстраняване на бои, 
с оглед защитата на тяхното здраве и 
намаляването на броя на случаите с 
фатален изход, както и на злополуките. 
Въпреки това, когато заменянето на 
DCM се смята за особено трудно или 
неподходящо, държавите-членки 
следва да могат да разрешат по-
нататъшна употреба на DCM от 
специално лицензирани 
професионалисти. Държавите-членки 
ще носят отговорност за 
предоставянето и мониторинга на 
такива лицензи, които следва да се 
основават на задължително обучение 
със специфични изисквания.

(8) Ето защо следва да се извърши 
оценка съгласно REACH относно
пускането на пазара и употребата от 
професионалисти на всички видове
препарати за отстраняване на бои, с 
оглед защитата на тяхното здраве и 
намаляването на броя на случаите с 
фатален изход, както и на злополуките. 
Междувременно, с оглед обезпечаване 
на допълнителна защита на 
професионалните ползватели, следва 
всеки съдържащ DCM продукт , 
който се пуска на пазара, да бъде 
придружен от брошура с информация 
и препоръки относно здравето и 
безопасността.

Or. en

Обосновка

A ban on professional use of DCM-based paint strippers cannot ensure a reduction in the 
number of accidents. On the contrary it will increase the number of accidents with 
alternatives. The higher efficiency of DCM will mean longer working hours with alternatives, 
multiplying the risks. Mandating a package of information to accompany DCM paint 
strippers that provides information and advice covering evaluation and management of risks 
to health and safety would be an additional safeguard.
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Изменение 24
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Ето защо следва да се забрани 
пускането на пазара и употребата от 
професионалисти на препарати на 
основа на DCM за отстраняване на бои, 
с оглед защитата на тяхното здраве и 
намаляването на броя на случаите с 
фатален изход, както и на злополуките. 
Въпреки това, когато заменянето на 
DCM се смята за особено трудно или 
неподходящо, държавите-членки следва 
да могат да разрешат по-нататъшна 
употреба на DCM от специално 
лицензирани професионалисти. 
Държавите-членки ще носят 
отговорност за предоставянето и 
мониторинга на такива лицензи, които 
следва да се основават на задължително 
обучение със специфични изисквания. 

(8) Ето защо следва да се забрани 
пускането на пазара и употребата от 
професионалисти на препарати на 
основа на DCM за отстраняване на бои, 
с оглед защитата на тяхното здраве и 
намаляването на броя на случаите с 
фатален изход, както и на злополуките. 
Въпреки това, когато заменянето на 
DCM се смята за особено трудно или 
неподходящо, държавите-членки следва 
да могат да разрешат по-нататъшна 
употреба на DCM от специално 
лицензирани професионалисти. 
Държавите-членки ще носят 
отговорност за предоставянето и 
мониторинга на такива лицензи, които 
следва да се основават на специфични 
обосновки и задължително обучение със 
специфични изисквания.

Or. en

Обосновка

Training in itself is not enough to ensure that workers protect themselves adequately. In 
analogy to the provisions of Directive 98/24, they just justify why they need derogation from 
the general ban. 

Изменение 25
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Броят на случаите с фатален изход, 
както и на злополуките, регистрирани 

(9) Броят на случаите с фатален изход, 
както и на злополуките, регистрирани 
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по време на промишлени дейности, е 
показател за неуместно прилагане на 
законодателството по отношение на 
работните условия. Излагането на DCM 
остава високо и следва да се прилагат 
допълнителни мерки за намаляване на 
риска за работниците в промишлени 
съоръжения. Следва да се приемат 
предпазни мерки, като добра 
вентилация на работното място, 
подходящи лични предпазни средства и 
допълнително приспособяване на 
ваните.

по време на промишлени дейности, е 
показател за неуместно прилагане на 
законодателството по отношение на 
работните условия. Излагането на DCM 
остава високо и следва да се прилагат 
допълнителни мерки за намаляване на 
риска за работниците в промишлени 
съоръжения. Следва да се приемат 
предпазни мерки, като добра 
вентилация на работното място, която 
да съответства на граничните 
стойности на експозиция при работа, 
или средства за дихателна защита 
със система за въздухоподаване, 
обособени вентилирани зони за 
сушене на обработените обекти,
подходящи лични предпазни средства и 
допълнително приспособяване на 
ваните.

Or. en

Обосновка

It needs to be specified that the workplace ventilation should be such that occupational 
exposure limits are met, or alternatively, respiratory protective equipment with an 
independent air supply is to be used.  To reduce exposure to DCM in industrial use as much 
as possible, the drying of stripped articles should take place in separate ventilated areas.

Изменение 26
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) През ноември 2007 г. Научният 
комитет за професионалните норми 
за излагане на пределно допустими
концентрации на химични агенти
препоръча гранични стойности
за средно претеглена по време за 8 
часа и за 15- минутна краткосрочна 
експозиция. Уместно е въпросните 
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равнища да се определят като 
пределно допустими стойности, 
постигнати в резултат на ефикасна 
смукателна вентилация при 
промишлена употреба, без да се 
засягат по-ниски равнища, 
установени съгласно националните 
законодателства.

Or. en

Обосновка

The recommendations of the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits should be 
put into action as references for the exhaust ventilation systems in industrial use. Their 
recommendations should be the EU maximum level, while Member States may choose to set 
lower one (as is already the case for e.g. Hungary).

Изменение 27
John Bowis, Struan Stevenson

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Чрез дерогация от параграф 1 
държавите-членки разрешават 
доставка на препарати за 
отстраняване на бои, съдържащи 
дихлорметан, за лицензирани 
професионалисти.

(2) Чрез дерогация от параграф 1, 
препаратите за отстраняване на бои, 
които съдържат дихлорметан, могат 
да бъдат пуснати в продажба за 
масовия потребител, ако всяко едно 
от следните условия е изпълнено:
а) опаковката е с обем не по-голям от 
1 литър,
б) опаковката е с тясна гърловина с 
максимален диаметър 20 мм и е 
снабдена с обезопасено спрямо децата 
затваряне в съответствие със 
стандартите BS EN ISO 8317:2004 и 
BS EN 862:2005, 
в) съставът на препарата за 
отстраняване на бои съдържа 
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забавящо изпаренията вещество в 
количество, което позволява  
изпарението в сравнение с това на 
чистия дихлорметан да бъде 
намалено с най-малко 97% при 
стандартни условия на изпитване, 
г) на опаковката е поставен следният 
ясен и лесно забележим надпис: „Да 
не се вдишват изпаренията. Да се 
използва само в добре вентилирани 
помещения. При недостатъчна 
вентилация, да се използват 
подходящи средства за дихателна 
защита.”

Or. en

Обосновка

There has been no confirmed consumer fatality with DCM during the last 18 years, vs. a 
consumer fatality with an alternative, notwithstanding the fact that DCM paint strippers 
represent 90% of the market. As alternative chemicals are demonstrably less effective, a ban 
on consumer use of DCM paint strippers would further increase the already high number of 
incidents with blow torches and heat guns, ignored in the RPA report.

Изменение 28
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Чрез дерогация от параграф 1 
държавите-членки разрешават доставка 
на препарати за отстраняване на бои, 
съдържащи дихлорметан, за 
лицензирани професионалисти. 

(2) Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да разрешат 
за срок от пет години доставка на 
препарати за отстраняване на бои, 
съдържащи дихлорметан, за 
лицензирани професионалисти, които 
са предоставили следната 
информация:

а) мотив за исканата от тях 
дерогация,
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б) годишни количества на използвания 
дихлорметан;

в) обхванати дейности и процедури,

г) липса на по-безопасни от 
дихлорметана алтернативни 
решения за осъществяването на 
техните цели,

д) възможен брой на заетите в 
дейността работници,

е) предвидени предпазни мерки с цел 
защита на безопасността и здравето 
на заетите в дейността работници, 
по-специално доказателство за 
наличието на достъп до подходящи 
лични предпазни средства,

ж) предприети технически и 
организационни мерки с цел 
предотвратяване експозицията на 
работниците.

Or. en

Обосновка

The requirements for derogations from prohibitions as laid down in Article 9(3) of Directive 
98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to 
chemical agents at work should also apply here.

Изменение 29
John Bowis, Struan Stevenson

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Лицензът, посочен в параграф 2, се 
издава на професионалисти, които са 
преминали обучение по безопасна 

(3) Чрез дерогация от параграф 1, 
препаратите за отстраняване на бои, 
които съдържат дихлорметан, могат 
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употреба на препарати за 
отстраняване на бои, съдържащи 
дихлорметан. Обучението обхваща:

да бъдат пуснати в продажба за  
професионалните ползватели, ако 
всяко едно от следните условия е 
изпълнено:
а) съставът на препарата за 
отстраняване на бои съдържа 
забавящо изпаренията вещество в 
такова количество, което позволява  
изпарението в сравнение с това на 
чистия дихлорметан да бъде 
намалено с най-малко 97% при 
стандартни условия на изпитване,
б) на опаковката е поставен следният 
ясен и лесно забележим надпис: „Да 
не се вдишват изпаренията. Да се 
използва само в добре вентилирани 
помещения. При недостатъчна 
вентилация, да се използват 
подходящи средства за дихателна 
защита.”
в) професионалните ползватели 
получават заедно с всяка доставка на 
препарати на основата на DCM за 
отстраняване на бои брошура с 
информация и препоръки относно 
здравето и безопасността, които 
включват поне следните аспекти:

(a) осъзнаване, оценка и овладяване на 
рисковете за здравето,

 осъзнаване, оценка и управление на 
рисковете за здравето,

(б) употреба на подходяща вентилация,  употреба на подходяща вентилация, 

(в) употреба на подходящи лични 
предпазни средства.

 употреба на подходящи лични 
предпазни средства.

Or. en

Обосновка

The proposal to require licensing for professional use of DCM-based paint strippers is 
disproportionate, unpractical, discriminatory and costly. Licensing is usually reserved for the 
most hazardous activities. Paint stripping using DCM or other solvents based products does 
not justify a licensing system. If additional controls are required they should include 
requirements for vapour retardation, labelling and an information package addressing the 
appropriate precautionary measures. 
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Изменение 30
Gyula Hegyi

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Лицензът, посочен в параграф 2, се 
издава на професионалисти, които са 
преминали обучение по безопасна 
употреба на препарати за отстраняване 
на бои, съдържащи дихлорметан. 
Обучението обхваща:

(3) Лицензът, посочен в параграф 2, 
може да бъде издаден единствено на 
професионалисти, които са 
предоставили пълна информация 
съгласно параграф 2, за която 
компетентните органи са 
установили, че е вярна и 
задоволителна, и които са преминали 
обучение по безопасна употреба на 
препарати за отстраняване на бои, 
съдържащи дихлорметан Обучението 
обхваща:

Or. en

Обосновка

The licence should only be given to those professionals who have provided complete 
information as to their intended use of DCM. If this information is found to be valid and 
adequate, a licence should be given following the appropriate training

Изменение 31
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 3 алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицензът се подновява на всеки пет 
години
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Or. en

Обосновка

The risk for professionals and customers will be further reduced, if in-depth training is 
repeated regularly and up-to-date information is supplied on handling and the effects of 
mishandling of DCM-based paint strippers.

Изменение 32
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Препарати за отстраняване на бои, 
съдържащи дихлорметан в 
концентрация равна или по-голяма от 
0,1 тегловни %, се допускат за употреба 
в промишлени съоръжения само ако са 
изпълнени следните условия:

(4) Препарати за отстраняване на бои, 
съдържащи дихлорметан в 
концентрация равна или по-голяма от 
0,1 тегловни %, се допускат за употреба 
в промишлени съоръжения само ако са 
изпълнени следните условия:

(a) ефикасна смукателна вентилация или 
независими въздухоподаващи средства 
за респираторна защита,

a) ефикасна локална смукателна 
вентилация в близост до ваната за 
потапяне или средства за дихателна 
защита със система за 
въздухоподаване,

б) затворени и, когато не се използват, 
покрити вани за отстраняване на бои,

б) покриване на всички вани, които не 
се използват,

(c) подходящи предпазни ръкавици за 
операторите.

в) подходящи предпазни ръкавици и 
маски за операторите.

Or. en

Обосновка

1. For the sake of clearness-effective local ventilation around the tank will contribute better to 
prevent the worker compared to the effective general ventilation around the workshop.

2. Covering all systems, including those that are not "truly closed" will decrease emissions of 
DCM vapour.
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3. DCM is highly volatile. The primary route of uptake of DCM in humans is considered to be 
inhalation ( ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, GA, 
USA.). By using appropriate gloves and masks, the operators would be protected from dermal 
and inhalation exposure to DCM.

Изменение 33
Carl Schlyter

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 4  буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) ефикасна смукателна вентилация или 
независими въздухоподаващи средства 
за респираторна защита,

a) използване на ефикасна смукателна 
вентилация, за която е доказано, че 
позволява пълното спазване на 
националните гранични стойности за 
експозиция при работа, които не 
надвишават 100 части на милион (353 
мг/м3),  като средно претеглена по 
време за осем часа, или 200 части на 
милион (706 мг/м3) за 15-минутна 
краткосрочна експозиция, или 
доказана употреба на средства за 
дихателна защита със система за 
въздухоподаване,

Or. en

Обосновка

The number of fatalities and non-fatal accidents registered during industrial activities is a 
clear indication of inadequate enforcement of workplace legislation. Any industrial use of 
DCM should be subjected to clear proof that occupational exposure limits are respected. As a 
minimum, the exhaust ventilation should achieve the limit values recommended by the 
Scientific Committee on Occupational Exposure Limits, while Member States may choose to 
set lower ones. Alternatively, the use of adequate respiratory protective equipment with 
independent air supply needs to be proven.
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Изменение 34
John Bowis, Struan Stevenson

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Без да се засягат други разпоредби от 
законодателството на Общността, 
отнасящо се до класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни 
вещества и препарати, препаратите за 
отстраняване на бои, съдържащи 
дихлорметан в концентрация равна или 
по-голяма от 0,1 тегловни %, трябва да 
бъдат обозначени не по-късно от [24 
месеца след влизането в сила на 
решението] със следния четлив и 
неизличим надпис: „Само за 
промишлена и професионална 
употреба”

(5) Без да се засягат други разпоредби от 
законодателството на Общността, 
отнасящо се до класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни 
вещества и препарати, препаратите за 
отстраняване на бои, съдържащи 
дихлорметан в концентрация равна или 
по-голяма от 0,1 тегловни % и които са 
в разфасовка с обем над 1 литър, 
трябва да бъдат обозначени не по-късно 
от [24 месеца след влизането в сила на 
решението] със следния четлив и 
неизличим надпис: „Само за 
промишлена и професионална 
употреба”.“

Or. en

Обосновка

This measure should ensure that containers larger than 1 litre are not sold to consumers.

Изменение 35
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение
Директива 76/769/ЕИО
Приложение I – точка (xx) – колона 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Без да се засягат други разпоредби от 
законодателството на Общността, 
отнасящо се до класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни 

(5) Без да се засягат други разпоредби от 
законодателството на Общността, 
отнасящо се до класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни 
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вещества и препарати, препаратите за 
отстраняване на бои, съдържащи 
дихлорметан в концентрация равна или 
по-голяма от 0,1 тегловни %, трябва да 
бъдат обозначени не по-късно от [24 
месеца след влизането в сила на 
решението] със следния четлив и 
неизличим надпис: „Само за 
промишлена и професионална 
употреба”

вещества и препарати, препаратите за 
отстраняване на бои, съдържащи 
дихлорметан в концентрация равна или 
по-голяма от 0,1 тегловни %, трябва да 
бъдат обозначени не по-късно от [24 
месеца след влизането в сила на 
решението] със следния четлив и 
неизличим надпис: „Опасно! Само за 
промишлена и професионална 
употреба”.“

Or. en

Обосновка

The consumer will be alarmed and stronger convinced that the content is harmful for him.
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