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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 

Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт.«
Евентуални заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават 
по следния начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за 
съответните специализирани отдели и се отнася до частите от 
законодателния текст, за които е предложено изменение с цел изготвяне 
на окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части 
в дадена езикова версия). Поправките от този вид подлежат на 
съгласуване между съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията 
за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати: 2-(2-
метоксиетокси)етанол, 2-(2-бутоксиетокси)етанол, метилендифенил диизоцианат, 
циклохексан и амониев нитрат
(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0559),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0327/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 17 А (ново)

(17а) Разпоредбите на настоящото 
решение се приемат с оглед 
включването им в приложение XVII 
на Регламент (EО) № 1907/2006 
(REACH), както е посочено в член 137, 
параграф 3 от този регламент.
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Обосновка

This amendment clarifies the relationship between this Decision, Directive 76/769/EEC and 
the REACH Regulation.

Изменение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение І, точка 55, колона 2, точка 6 (Директива 76/769/ЕИО)

(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) За период от 3 години от датата на 
въвеждане на ограниченията, 
определени в параграф 1, и въз основа 
на данни, предоставени след 
приключването на оценката на риска, 
проведена съгласно Регламент (EО) № 
793/93 и след становище от Научния 
комитет по рисковете за здравето и 
околната среда, Комисията докладва 
пред Европейския парламент и пред 
Съвета относно необходимостта да 
се събират по-нататъшни данни за 
евентуални случаи на лица, страдащи от 
респираторна алергия при използване на 
препарати със съдържание на MDI. Въз 
основа на този доклад, ако е 
необходимо, Комисията прави 
предложение съгласно член 69, 
параграфи 1 и 3 от Регламент (EО) № 
1907/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета1 ,за да изиска от 
физически или юридически лица, 
които пускат на пазара за първи път 
препарати, съдържащи MDI, да 
събират данни в съответствие с 
протокол за изследване, одобрен от 
Комисията, и който трябва да включва 
участието на специализирани центрове 
по респираторна алергия.
_____
1 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1. Регламент, 
изменен с Регламент (ЕО) № 1354/2007 на 
Съвета (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 1).

Обосновка

Since the conclusion of the Risk Assessment on MDI in 2005 conducted under Existing 
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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, the 
Commission should be asked to fully consider, with advice from an appropriate scientific 
committee, whether such data negates the need for further data creation.

Изменение 3
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение І, точка 55, колона 2, точка 7 (Директива 76/769/ЕИО)

(7) Член 69, параграфи 1 и 3 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския съюз и на Съвета* се 
прилагат, освен ако събраните данни 
не покажат, че не са необходими 
повече ограничителни мерки, 
различни от вече приложените.

заличава се

Обосновка

Article 69(1) and (3) of the REACH Regulation (1907/2006) apply irrespective of this 
provision. They provide both the Commission and the Member States with the ability to 
further restrict MDI under the REACH restrictions process should it meet the clear criteria 
agreed by Parliament and Council. The proposed provision creates a lack of coherence 
between the provisions of this Decision and the REACH Regulation by establishing an 
unnecessary set of additional criteria for further restrictions on this substance.

Изменение 4
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение І, точка 56, колона 2, точка 8 (Директива 76/769/ЕИО)

(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 [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 350 г.

Обосновка

As this adhesive is not meant to be applied to large surfaces, it seems appropriate to limit the 
package size. In the risk assessment, the size of 350 g was recommended.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Background and Objective of the Decision

Risk assessments in the framework of Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and 
control of the risks of existing substances, have been carried out for DEGME, DEGBE, MDI 
and cyclohexane. The risk assessment for all these chemical substances identified the need to 
reduce the risks posed to human health. Those conclusions were confirmed by the Scientific 
Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment (CSTEE).
Ammonium nitrate is a substance that can act as an oxidant and the risk to be addressed arises 
from its ability to explode when mixed with certain other substances. Ammonium nitrate is 
widely used as a fertiliser in the EU and ammonium nitrate fertilisers should meet certain 
minimum safety standards before being placed on the market.
The present Decision would provide harmonised rules for the placing on the market and use 
of DEGME, DEGBE, MDI and cyclohexane preparations for supply to the general public. It 
would also provide harmonised rules for the placing on the market of Ammonium nitrate as a 
substance and in preparations for use as a fertiliser. The present Decision, which proposes 
amendments to the Directive 76/769/EEC, would therefore improve the conditions for the 
functioning of the Internal Market and it would guarantee a high level of protection of human 
health.

Areas of Use of the Chemicals in Question

DEGME belongs to the group of glycol ethers. The main use of DEGME is as anti-icing agent 
in jet fuel. DEGME is further used as chemical intermediate, basic chemical (processing 
solvent) and solvent in paints and varnishes, paint strippers, cleaning agents, self-shining 
emulsions, floor sealants, windscreen washer liquids, skin-cleaning products (soap) and skin-
care products.

DEGBE belongs to the group of glycol ethers. DEGBE is used in paints, dyes, inks, 
detergents and cleaners. The major function of this agent is to dissolve various components of 
mixtures in both aqueous and non-aqueous systems.

MDI refers to a number of isomeric compounds. MDI is mainly used in the industrial 
production of rigid polyurethane foams with world wide use. Many other uses are in the fields 
of paints and coatings, adhesives, sealants (including weather resistant sealing material), 
elastomers, and footwear. There is use also in the production of particle board (for the 
bonding of wood) and mould cores for the foundry industry.

Cyclohexane is a cyclic alkane. The main use as a solvent is in adhesives (cyclohexane 
combined with other solvents). These are mostly “neoprene” (polychloroprene) based 
adhesives used in the leather industry (shoes), the construction industry (floor coatings) and 
the automobile equipment industry. Cyclohexane adhesives products are mainly used by 
craftsmen but also by the general public in household and “do-it-yourself” products.
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Ammonium nitrate is widely used throughout the EU as a fertiliser, but it is also 
constitutes the main ingredient in the commercial blasting agent ANFO (ammonium 
nitrate fuel-oil). Ammonium nitrate is used in fertiliser both alone, and in blends with 
other nutrient substances. Fertilisers containing more than 28% nitrogen are known as 
high-nitrogen ammonium nitrate fertilisers.

Rapporteur's Recommendation

Due to the fact that there is a need for limiting the risks for consumers and in particular for 
ensuring adequate protection during the “Do-It-Yourself” uses, certain restrictions should be 
applied for preparations containing DEGME, DEGBE, MDI or cyclohexane which are placed 
on the market for supply to the general public. It is also appropriate to ensure a uniform high 
level of safety for farmers and distributors within the EU for all ammonium nitrate fertilisers 
and to limit access to high nitrogene fertilisers to agricultural professionals.

Considering what has been said above and that the proposed Decision would pose few 
problems for the industry or trade, the Rapporteur approves the Commission text with a few 
amendments. The proposed amendments would clarify the relation with REACH, limit 
unnecessary costs and improve the security for consumers.
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