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Кактто е посочеено в Раздеел 1 за УСТ
ТАНОВЯВ
ВАНЕ НА ОБЩО
О
ИС
СПЕЦИФИ
ИЧНО
ЗАК
КОНОДАТЕ
ЕЛСТВО

НА

ЕВ
ВРОПЕЙСК
КИЯ

СЪ
ЪЮЗ

ЗА

ТОКСИ
ИЧНИ

ЗАМ
МЪРСИТЕЛ
ЛИ регулир
рането на ттоксични заамърсители
и и не самоо не може да се
ограничи до нормативни
н
и актове, ччиято осно
овна цел е регулираннето на теехния
праввен режим
м, тъй катто замърсяяването е основно ефектът от човеш
шките,
антрропогенни дейности (индивиддуални или
и индустр
риални). П
Поради то
ова е
необбходимо даа се регули
ират конкрретно в рам
мките на регулаторнии актове, чиято
ч
осноовна областт е правнияят статус нна тази дей
йност и спеецифичнитее изискван
ния за
замъ
ърсителите.. Смятаме,, че тези ррегламенти
и са "закон
нодателни корелации
и", те
допъ
ълват общ
щата закон
нодателна рамка, като детаайлизират

задължен
нията,

вклю
ючително изключени
ията, свъррзващи обл
ластите. Също
С
такаа се обми
ислят
закон
нодателни корелации
и и проследдяването на променитте, дължащ
щи се на оттмяна
или измененияя на няко
ои свързанни нормати
ивни актове или кооито форм
мират
осноовата за усттановяване на задълж
жения в про
оучваната област.
о
Норм
мативните актове, съд
държащи ссе в това звено, са преедставени ннакратко и не се
възп
ползват от препратки към конкрретни връззки, като ролята
р
на ттова звено е да
улесни разбираането на сл
ложността на законод
дателството
о и да отвоори прозорци за
онези студенти
и, които иск
кат да задъълбочат пол
лето.

1. З
ЗАКОНОД
ДАТЕЛНИ СЪОТВЕ
ЕТСТВИЯ ЗА ГАЗОВ
ВИТЕ ЗАМ
МЪРСИТЕ
ЕЛИ
Кореелациите в тази облааст се отнаасят до пр
редставянетто на норм
мативни ак
ктове,
коитто се отнаасят до др
руги регуллаторни об
бласти, но
о оказват влияние върху
в
намааляването на
н атмосфеерното замъърсяване с газообразн
ни замърситтели.
11. Регламеент (ЕО) № 715/20077 на Европейския пар
рламент и нна Съвета от
о 20
юни 20007 г. относн
но типовотто одобрение на мото
орни превоззни средствва по
отношен
ние на емисиите от лееки пътнич
чески и тър
рговски преевозни сред
дства
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(Евро 5 и Евро 6)) и относнно достъпаа до тях заа ремонт и поддръжк
ка на
превозн
ни средстваа.
Този
и нормативен акт устаановява:
- общи технически
т
и изискваниия за типоввото одобреение на мотторни преввозни
среддства от каатегории M1,
M M2, N
N1 и N2, определен
ни в прилложение II към
Диреектива 70/
0/156 / ЕИО
О, както и резервни части, катто резервнии устройсттва за
конттрол на зам
мърсяването
о по отнош
шение на техните емиссии,
- пределлни стойно
ости на ем
мисиите за Евро 5 и Евро 6 поо отношени
ие на
масаата на въгглеродния окис, маасата на общите
о
въ
ъглеводорооди, масатта на
немеетановите въглеводор
в
роди, масатта на азотн
ните оксиди
и, комбиниираната маса на
въгллеводороди
ите и азотни
ите оксиди,, масата наа праховитее частици (PPM) ,
- пределлно допусттими стойнности на ем
мисиите заа емисиитее на въглер
роден
окси
ид и въглеводородна ауспуха
а
слеед изпитван
не за студеен старт.
2. Директива 94//63 / EО нна Европей
йския парламент и наа Съвета от
о 20
декември 1994 г. относно
о контрола нна емисиитте на летли
иви органиччни съедин
нения
(ЛОС
С) в резуллтат на съ
ъхраняванеето на бен
нзини и тяяхното раззпределени
ие от
терм
минали до бензиноста
б
нции, коитто възникнааха в резул
лтат на:
- неообходимостта от нам
маляване нна емисиите на парни
икови газовве по врем
ме на
оперрациите поо зареждан
не с горивво в бензиностанциите, коитоо през 199
93 г.
възлизат на окооло 200 000
0 тона годиишно.
- факктът, че ем
мисиите на ЛОС от мррежата за съхранение
с
е и дистриббуция на го
ориво
са около 500000 тона го
одишно илли около 5%
5 от общ
щите емисиии на човешки
летливи органични съед
динения в Общността и че теззи емисии са значиттелен
прин
нос за замъ
ърсяването на въздухаа , особено в градскитте райони;
Насттоящата ди
иректива усстановява ссредната ко
онцентраци
ия на изпаррения, отдееляни
от иззвличанетоо на пари - единица, ппригодена за
з постиган
не на разреж
ждане по време
в
на прроцеса и кооято не тряябва да надввишава 35 g / Nm3 наа час.
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33. Директи
ива 2004/42
2 / ЕО на Е вропейскияя парламен
нт и на Съввета от 21 април
а
20044 г. относн
но ограничааването наа емисиите на летлив
ви органичнни съединения,
дълж
жащи се наа употребаата на оргаанични раззтворители
и в някои ббои и лако
ове и
проддукти за прребоядисваане на преввозни сред
дства, която установяява максим
мален
VOC
C пределноо допустими
и стойностти за съдър
ржание на бои
б и лаковве, максим
мални
допуустими стоойности на съдържаниието на VO
OC за прод
дуктите за пребоядиссване
на прревозни средства
44. Директи
ива 2009/31
1 / ЕО на Е вропейскияя парламен
нт и на Съввета от 23 април
а
20099 г. относн
но съхранеението на въглероден
н диоксид в геоложкки обекти и за
измеенение на Директива
Д
а 85/337 / Е
ЕИО на Съвета,
С
на Директиви
Д
и 2000/60 / ЕО,
20011 / 80 / ЕО
О, 2004/35 / ЕО, 20066/12 / ЕО, 2008/1 / ЕО
Е и Регл
ламент (ЕО
О) №
10133/2006.
Целтта на безопасното за околнаата среда геоложко съхраненние на CO
O2 е
посттоянното заадържане на
н CO2 поо такъв нач
чин, че да се предотвврати и, ко
огато
това е невъзможно, да се елиминнират, доко
олкото е възможно,
в
отрицател
лните
възддействия и всеки
в
риск за околнатта среда и човешкото
ч
здраве.
5. К
Комисията делегира Регламент
Р
т (ЕС) № 2017/655 от 19 деккември 201
16 г.,
допъ
ълващ Регл
ламент (ЕС
С) № 20166/1628 на Европейски
Е
ия парламеент и на Съ
ъвета
отноосно монитторинга наа емисиитее на газооб
бразни зам
мърсители от двигатеели с
вътррешно гореене, които
о вече са завършени
и с Регла
амент (ЕС
С) 2017/65
55 на
Коми
исията.
2. ЗАКО
ОНОДАТЕЛНИ СЪ
ЪОТВЕТСТ
ТВИЯ ЗА
А ТЕЖКИ
ИТЕ МЕТА
АЛИ
ВЪВ ВЪЗ
ЗДУХА
циите в тази
и област сее отнасят до:
Корелац
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- правотто на инфо
ормация наа държавитте и граждааните отноосно качесттвото
на ооколната среда, кактто като реггулиране на
н ЕС, так
ка и като междунар
родно
регуллиране, и
- връзки
ите, които могат
м
да ббъдат напраавени за наамаляване на емисиите на
тежкки метали
и във възздуха чрезз регулиране на съдържаниеето на таакива
замъ
ърсители в продуктите.
1.1.1. Право
П
на информаци
и
ия
Защи
итата на въздуха
в
предполага съвместно
о усилие на държаавите, зато
ова е
необбходима коомуникацияя и взаименн обмен наа информац
ция. Те се реализираат въз
осноова на Решеение за изп
пълнение наа Комисият
та №. 850/2
/2011 на Коомисията от
о 12
декем
мври 2011 година за
а определянне на праввила за дир
рективи 20004/107 / ЕО
Е и
20088/50 / ЕО на Европейсския парлам
мент и на Съвета по
о отношенние на взаи
имния
обмеен на инфоррмация и докладване
д
относно качеството
к
о на атмоссферния възздух.
Реди
ица огранич
чения на ем
мисиите сее регулиратт само като
о праг, от ккойто трябва да
се направи спеециален оттчет за стрраната в сп
пециализир
ран европеейски реги
истър.
О) № 166/20
006 на Евр опейския парламент
п
и на Съветта от 18 ян
нуари
Реглламент (ЕО
20066 г. за съ
ъздаване на европей
йски регисттър за изпускането и преносса на
замъ
ърсители и за изменен
ние на диррективи 91//689 / ЕИО
О и 96/61 / Е
ЕО на Съввета е
един
нният макссимум пред
делно допуустими сто
ойности наа емисиитее за опредеелени
замъ
ърсители въ
ъв въздуха,, водата и ппочвата в зависимост
з
от вида деейност, за която
к
е заддължителноо да се докл
ладва на Еввропейскияя регистър на емисииите и прено
оса на
замъ
ърсители (E
EPTR). Този интегрирран и съглаасуван ЕПТ
ТР е надеж
ждна база данни
д
за ообщественоостта, инд
дустрията, учени, застраховаттелни ком
мпании, меестни
властти, неправвителствени
и организаации и дру
уги лица, вземащи
в
ррешения, заа понататтъшни сраввнения и решения по екологичн
ни въпроси. Накратко :
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- реггистърът съдържа
с
информация
и
я за емисиите на замърсителии във въздуха,
водаата и почвата, както и прехвъррлянето наа замърситтели в отппадъчни во
оди и
отпаадъци извън
н площадкаата;
- Съ
ъобщениятаа се съобщ
щават, когаато нивото на емисии
ите надвиш
шава опред
делен
прагг и произхоожда от едн
на от 65-те дейности, изброени в приложенние I. Повеечето
от теези дейности също сее регулиратт съгласно директиваата 75 от 20010 и вклю
ючват
по-сп
пециално предприяти
ията, обхвванати от следните
с
сектори:
с
прроизводствво на
енерргия, минеррална про
омишленостт, химичесска проми
ишленост, управлени
ие на
отпаадъците и отпадъчн
ните води,, производ
дство и преработка
п
а на харти
ия и
дърввесина;
- реггистърът обхваща
о
91
1 замърситтели, избро
оени в при
иложение III, включиттелно
парн
никови газоове, други газове, теж
жки метали
и, пестици
иди, хлориррани орган
нични
вещеества и друуги неорган
нични вещеества;
- реггистърът също
с
така предоставвя известнаа информаация за зам
мърсяванетто от
дифуузни източн
ници.
Издааването на този реги
истър е реззултат от прилаганет
п
о на Решеение 2006/6
61 на
Съвеета от 2 деккември 200
05 г. за скллючване отт името на Европейскката общност на
Проттокол на ИКЕ
И
на ООН
Н за регисттрите за изп
пускане и пренос
п
на ззамърсител
ли и е
връзката на закконодателсттвото на ЕС
С с междун
народно пр
раво.
1.1.2. Замърсител
З
ли в продууктите
инципа на превенцияя може да бъде
Намааляването на замърсяяването съъгласно при
напрравено при източникаа, така че р едица норм
мативни ак
ктове регуллират грани
ици и
/ или
и забрани за наличиетто на тежкии метали в определени
и продуктии.
Прим
мер за товаа е Директива 98/70 / ЕО на Евр
ропейския парламентт и на Съвеета от
13 ооктомври 1998 г. отно
осно качесството на бензина
б
и дизеловитее горива, която
к
преддвижда в Приложение
Пр
е I за еколоогичните спецификац
ции за гориввата на паазара,
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коитто да се изп
ползват за превозни
п
срредства, - двигатели
д
с принудиттелно запал
лване
съдъ
ържание наа олово 0,00
05 g / l.
Товаа ограничеение е в съответстввие с разп
поредбите на прилоожение IX към
Реглламент (ЕС
С) № 582/2
2011 на Коомисията от
о 25 май 2011 г. заа изпълнен
ние и
измеенение на Регламент
Р
(ЕО) № 5995/2009 на Европейск
Е
ия парламеент и на Съ
ъвета
по оттношение на
н емисиитте от (Евроо VI) и за изменение
и
на прилож
жения I и IIII към
Диреектива 20077/46 / ЕО на
н Европейсския парлаамент и на Съвета.
С
11.2. Законоови съотно
ошения за тежки мет
тали във водата
в
Съоттношенията в тази област надххвърлят тежките метали и пълнната защитта на
водаата чрез:
- рисковете, кооито лекар
рствените продукти представляяват за окоолната срееда и
околлната средаа
- оцеенка и мони
иторинг наа качествотто на водите за къпанее.
За ри
исковете, свързани
с
с лекарственните проду
укти за око
олната средда, трябва да се
напррави позовааване на Реешение 20115/495 на Комисията
К
за изпълнеение от 20 март
20155 г. за създааване на сп
писък за нааблюдение на вещесттва за монииторинг в целия
ц
Съю
юз в областтта на политтиката за вводите съгл
ласно Диреектива 20088 / / 105 / ЕО
Е на
Евроопейския паарламент и на Съветаа.
рмацевтичнните вещеества,
В чллен 8в оттносно специалните разпоредби за фар
съдъ
ържащ се в Директи
ива 105 отт 2008 г., се посочв
ва, че съглласно член
н 16,
парааграф 9 отт Директивва 2000/600 / ЕО и при необходимост въз основва на
резуллтатите отт нейното проучванне за рискковете, лек
карственитте продуктти за
околлната средаа и други проучвания
п
я и съответните доклаади Комисиията, докол
лкото
е въ
ъзможно до
д две години, счиитано от 13
1 септември 2013 г., разраб
ботва
страттегически подход
п
към
м замърсявването на во
одите с фар
рмацевтичнни продуктти.
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Този
и стратегич
чески подх
ход, когатоо е уместн
но, включв
ва предлож
жения, кои
ито в
необбходимата

степен

дават

въъзможност

за

по-еефективно

отчитанее

на

възддействието на лекарсттвата върхуу околнатаа среда в процедурата
п
а за пускан
не на
лекар
арствени прродукти на пазара.
т
стратеегически п одход Ком
мисията, до
околкото е уместно, до
д 14
В раамките на този
септември 2017 г. предлаага мерки, които да бъдат пред
дприети наа равнищетто на
юза и / или на държавите-членкии, по целессъобразностт, с цел даа се отговор
ри на
Съю
възм
можното въ
ъздействие върху окоолната сред
да на фарм
мацевтичниите вещесттва, в
член
н 8б, парагграф 1, с цел
ц да се ннамалят зау
устваниятаа, емисиитее и загубитте на
таки
ива вещесттва във водната
в
срреда, като се вземаат предвид
ид нуждитте на
общеественото здраве
з
и реентабилносстта на пред
дложените мерки.
г следва да бъде представен
п
адзорен спи
исък,
На 114 септемвври 2017 г.
първи над
съдъ
ържащ до 10 веществаа или групии веществаа, като за вссяко вещест
ство се посо
очват
матрриците за мониторин
нг и възмоожните меттоди за ан
нализ, коитто не водяят до
преккомерни раазходи. В първия ссписък за наблюден
ние ще бъъдат включ
чени:
дикллофенак (C
CAS 15307--79-6), 17-ббета-естрад
диол (Е2) (CAS
(
50-288-2) и 17-аалфаетин
нилестрадиоол (CAS 57
7- 63-6).
Важ
жно е, въпрреки че фар
армацевтиччните разп
поредби вк
ключват сппецификаци
ии за
налиичието наа тежки метали в наркоти
иците, но
о се разгглеждат като
отриицателни последици за човеш
шкото здра
аве, насто
оящият поодход също
о ще
довееде до прем
минаване къ
ъм замърсяяване на око
олната срееда.
Sepaarate regulaation is Direective 20066/7 / EC off the Europ
pean Parliam
ment and of
o the
Counncil of 15 February
F
2006 concernning the man
nagement of
o bathing w
water quality
y and
repeaaling Directtive 76/160 / EEC, whhich requiress Member States
S
to asssess and mo
onitor
the qquality of bathing
b
waater,ie any element off surface water
w
wheree the comp
petent
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authoority prediccts a large number
n
of ppeople to baathe and haas not impo sed a perm
manent
ban oor issued a permanent
p
recommend
r
dation again
nst bathing.
11.3. Законоодателни съответств
вия за тежк
ки метали в почвитее
Кореелациите в тази облааст се праввят с межд
дународни и европейсски реглам
менти
отноосно отпад
дъците, ко
оито са оопасни от съдържан
нието на тежки меетали.
Пробблемът с оттпадъците става траннсграничен
н в резултатт на трансппортиранетто им
до теериториятаа на други държави
д
заа обезврежд
дане.
Базеллската кон
нвенция от 22 март 19989 г. относсно контрол
ла върху тррансгранич
чното
движ
жение на опасни
о
отпадъци и тяяхното обеезвреждане, към коятто Общността е
част от 1994 г.,
г беше въ
ъведена с пприемането
о на Регламент (ЕИО
О) № 259/9
93 на
Съвеета, който установи правила зза намаляване и контрол на гоореспоменаатите
праттки. Реглам
ментите са разработеени, inter alia,
a
за да направят
н
ссъществуваащата
система на Об
бщността за надзор и контрол
л на движ
жението наа отпадъци
ите в
съоттветствие с изисквани
ията на Баз
азелската конвенция. Въпреки ттова реално
остта
налоожи подход
дяща закон
нодателна ррамка на нови
н
екологгични преддизвикател
лства,
така че Регламеент (ЕО) № 1013/20066 на Европ
пейския пар
рламент и нна Съвета от 14
юни 2006 г. оттносно преевоза на оттпадъци да отмени Регламент
259/93. В този
Р
регламент се взема
в
пред
двид по-стррога процеедура за прехвърлян
п
не на отпад
дъци,
вклю
ючително и на опасни
и отпадъци..
ип на управлението на отпад
дъците изи
исква в сллучаите, ко
огато
Важеен принци
отпаадъците не могат да бъдат
б
избеггнати, те сл
ледва да бъ
ъдат повторрно използзвани
или оползотвоорени, за да
д се изполлзват матеериали или
и енергия. В тази вр
ръзка
и и акумуулатори и отпадъци
и от
Диреектива 2006/66 / ЕО относн о батерии
батеерии и акум
мулатори и за отмянаа на Дирекктива 91/15
57 / ЕИО:
- заббранява пусскането на пазара:
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а) вссички батеерии или акумулатор
а
ри, вграден
ни или не в уреди, ккоито съдъ
ържат
теглоовно повеч
че от 0,0005
5% живак; забраната,, посочена в параграф
ф 1, буква а),
а не
се пррилага за клетъчни
к
бу
утони с жи
ивачно съдъ
ържание, повече от 2%
% от теглотто до
1 окттомври 20115 г .;
б) прреносими батерии
б
ил
ли акумулаатори, вклю
ючително тези,
т
включчени в уредите,
коитто съдържатт повече отт 0,002% каадмий по тегло.
т
- иззисква от държавитее-членки дда постигн
нат следни
ите миним
мални нивва на
съби
ираемост:
а) 255% до 26 сеептември 2012 г .;
б) 455% до 26 сеептември 2016 г.
- изи
исква проц
цесът на реециклиранее да бъде постигнат със следниите миним
мални
ниваа на ефекти
ивност на рециклиран
не:
а) реециклиранее на средн
но 65% от оловно-ки
иселиннитее батерии и акумулаттори,
вклю
ючително рециклиран
р
не на съдърржанието на олово в най-висока
н
степен, ко
оето е
техн
нически осъ
ъществимо, като се иззбягват преекомерни разходи;
р
б) ррециклиран
не на средно 75% отт никел-каадмиевите батерии и акумулаттори,
вклю
ючително рециклиран
р
не на съдърржанието на
н кадмий до възмож
жно най-ви
исока
степен, което е техническ
ки осъщесттвимо, като
о се избягваат прекомеррни разход
ди и
о 50% от дрругите отпаадъци от баатерии и аккумулатори
и.
в) реециклиранее на средно
ите-членкии могат да
д се
Въпрреки това,, в съответствие с Договораа, държави
разпореждат със
с
събран
ни пренос ими батер
рии или акумулатор
а
ри, съдърж
жащи
кадм
мий, живак или олово
о, в депа заа отпадъци
и или в под
дземно хран
анилище, ко
огато
нямаа наличен жизнеспосо
ж
обен краен
н пазар. В съответстви
с
ие с Договоора, държавитечлен
нки могат също так
ка да униищожат съ
ъбраните преносимии батерии или
акум
мулатори, съдържащи
с
и кадмий, ж
живак или
и олово в депата
д
за оотпадъци или
и в
подзземното хрранилище, като частт от стратеегия за по
остепенно премахван
не на
тежкките металли, която въз осннова на подробна
п
оценка нна екологи
ични,
икон
номически и социалн
ни въздейсттвия, показва, че таззи опция заа обезвреж
ждане
тряббва да бъде предпочиттана спрямоо рециклир
рането.
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2. З
ЗАКОНОД
ДАТЕЛНИ СЪОТВЕ
ЕТСТВИЯ ЗА УСТО
ОЙЧИВИ ОРГАНИЧ
ЧНИ
З
ЗАМЪРСИ
ИТЕЛИ
Закоонодателни
ите корелац
ции в тази ообласт се оттнасят до:
- прооследяванее на законо
одателнитее промени в ЕС в реззултат на ппроменящи
ите се
межддународни правила, определени
о
и в раздел 1 (раздел А);
А
- закконодателн
ните връзки
и на Реглам
мент 850 относно
о
20
004 г. с деййност по внос
в
/
изноос, с Реглам
мент №. 1907/2006 отнносно реги
истрацията,, оценката,, разрешаваането
и огрраничаванеето на хим
микали (Реггламент RE
EACH), с Решение
Р
заа съставян
не на
списсък на отпадъците, включител
в
лно и на оп
пасни отпа
адъци, и Ди
Директива IPPC
I
75/20010 (разделли от В до Е).
Е
лнения към
м Регулаци
ия 850 от 2004
2
A. Допъл
Те сса резултаат от пром
мените, нааложени от
о Конференцията нна странитте по
Конввенцията отт 1979 г. ил
ли от изменненията наа Стокхолмската конввенция.
За да се актуаализира реггулиранетоо на трансгграничното
о замърсявване на възздуха
П
от 1998 г.,, следва даа се следватт Решения за приеман
не на
въз ооснова на Протокола
неговите промени. Послеедната про мяна е таззи, подчерттана с Реш
шение на Съ
ъвета
прил 2016 г. относн
но приемането на иизменениятта на
(ЕС)) 2016/769 от 21 ап
Проттокола от 1998
1
г. към
м Конвенциията от 1979 г. за тран
нсграничноото замърсяяване
на ввъздуха наа дълги разстояния
р
по отнош
шение на устойчиввите орган
нични
замъ
ърсители.
Необбходими саа обаче след
дните поясснения:
- Еврропейскиятт съюз отд
дава голям о значениее на необх
ходимосттаа от постеп
пенно
разш
ширяване на приложен
нията А, Б и / или В към
к Конвен
нцията чреез включван
не на
нови
и вещества,, които отгговарят на критериитте, за да бъдат считанни за устой
йчиви
органични зам
мърсители (POP), каато се вземе под внимание
в
принципъ
ът на

11

Темаа 6.1: Регулаации на Евр
ропейския С
Съюз и
Наци
ионални реегулации отн
носно каче ството на околната
о
среда
Частт 3.- Законодателни кор
релации

https://toxoer.com

преддпазливосттта за да се
с постигнне целта на Конвенц
цията и аннгажиментъ
ът за
свеж
ждане до ми
инимум на вредните ввъздействи
ия на химич
чните вещеества до 2020 г.,
поетти от прави
ителствата на Световвната срещ
ща на върх
ха за устоййчиво развитие,
провведена в Йооханесбургг през 2002 г .;
- съггласно член
н 22 от Ко
онвенциятаа Конферен
нцията на страните
с
(""COP") мож
же да
приеема решени
ия за измен
нение на пприложения А, Б и / или В към
м Конвенц
цията.
Тези
и решенияя влизат в сила ед на годинаа след даттата на ууведомяван
не на
депоозитаря на конвенцияята за измеенение, но
о не и на страните
с
ппо конвенц
цията,
коитто не желаяят да прилаагат изменеението;
- в сллучая на държава-члеенка на ЕС
С, която е страна
с
по конвенцият
к
та, тя също
о така
не сее придърж
жа към няко
оя от по-къъсните си изменения, но на кояято ЕС е приел
п
решеението за изпълнение
и
е с обвързвваща сила на
н акта за приемане
п
нна изменен
нието.
е наложителн
но тази държава
д
дда зачита промянатта, която не е пр
риета
ивидуално.
инди
Съглласно горн
ния пример
р решениятта за прием
мане на пр
ромените ттрябва да бъдат
б
просследявани.
ия парлам
мент и Съ
ъвета
B. Регулаация (EU)) No 649/22012 на Европейски
относн
но експорт
та и импор
рта на опассни химик
кали
Не ссе изнасятт химикали
и и изделиия, чиято употреба в Съюза е забранен
на за
опазване на човешкото
ч
о здраве иили околн
ната средаа, както сса изброен
ни в
V Връзкатаа с тази оббласт се обяснява
о
с факта, чее Приложен
ниеV
прилложение V.
Хим
микали и прредмети, обект
о
на заабраната заа износ в част
ч
А посоочва редиц
ца 18
устойчиви оргганични замърсител
з
ли, изброеени в приложения А и Б към
Стоккхолмскатаа конвенцияя.
C. Регулаация No. 19
907/2006
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Реглламентът RE
EACH устаановява раззпоредби относно
о
вещ
ществата и смесите, които
к
тряббва да се пррилагат за производсството, пусскането на пазара илии употребата на
таки
ива веществва самостояятелно, в ссмеси или в изделия, както и прри пусканетто на
пазарра на смеси
и. Това е много
м
слож
жен регламеент, който се основавва на принц
ципа,
че

производи
ителите, вносителит
в
те

и

поттребителитее надолу

по

вери
игата

ният процеес) трябваа да гаран
нтират, че произвежддат, пускаат на
(производствен
пазарра или изп
ползват вещ
щества, коиито нямат неблагоприятни здраавни послеедици
за чоовека или околната
о
ср
реда.
D. Решен
ние 2014/95
55 / EU оот 18 Декември 201
14, допълвващо Реш
шение
2000/5332 / EC по устаноовяване на
н списък от отпаддъци съгл
ласно
Дирек
ктива 2008
8/98 / EC н
на Европейския пар
рламент и на Съвет
та на
Европ
па
С
Споменахм
ме, че отпад
дъците, съддържащи усстойчиви органични
о
ззамърсител
ли, са
част от категоорията на опасните отпадъци. Класифик
кацията наа отпадък като
опассен от гледн
на точка наа отпадъциите, към който могат да се отнессат съответтните
кодоове на оп
пасни и неопасни
н
отпадъци, се прилаага следноото: отпад
дъци,
съдъ
ържащи поллихлориран
ни дибензоо-р-диоксин
ни и полих
хлорирани дибензофу
урани
(PCD
DD / PCDF
Fs), DDT [ (Включиително лин
ндан) диелд
дрин, ендррин, хептах
хлор,
хексахлорбензеен, хлорд
декон, алддрин,

пен
нтахлорбензен,

миреекс, токсаафен,

хексабромдифеенил и / ил
ли ПХБ, кооито надви
ишават грааниците наа концентрация,
посоочени в прриложение IV към Р
Регламент (ЕО) № 850/2004
8
нна Европей
йския
парлламент и наа Съвета, сее класифиццират като опасни отп
падъци.
E. Решен
ние 2010/75
5/UE
Когаато непредн
намерено могат
м
да въъзникват УОЗ
У
в няко
ои промиш
шлени дейности,
тези дейности попадат в приложнното поле на реглам
ментите за промишлеените
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емиссии, коитоо изискват прилаганеето на оп
пределени мерки за управлени
ие на
емиссиите.
3.. ЗАКОНО
ОВИ СЪОТ
ТВЕТСТВ
ВИЯ ЗА ПЕ
ЕСТИЦИД
ДИ
Законод
дателните корелации
к
в тази облааст се отнассят до:
- тълкувване на позо
овавания нна отменен нормативеен акт (разддел А);
- позовааване на правилата за контрол (р
раздел В);
- необхоодимостта от създаваане на систтеми за пър
рвоначалноо и последващо
обучен
ние и серти
ифициране (раздел С);;
- прилаггане на Роттердамскатаа конвенци
ия (раздел Д);
Д
- други документи
д
(раздел Е)).
A
A. Тълкув
ване на поззовавания на отменеен нормати
ивен акт
Реглам
мент (ЕО) № 396/2005
5 на Съветаа, който съ
ъщо изменяя Директивва 91/414 / ЕИО,
Е
следва да бъде докладван
д
от Регламеент (ЕО) №.
№ 1107/20
009 относно
но пусканетто на
пазара на продуктти за расти
ителна защиита, тъй каато последн
ният е отмеенил Дирек
ктива
91/414 / ЕИО.
Национ
налните реегламенти, транспонир
иращи Диреективи 86/3
362 / ЕИО, 86/363 / ЕИ
ИО и
90/642 / ЕИО с всички техн
ни измененния, вече не трябва даа се прилаггат, тъй каато са
отменеени от Реглламент (ЕО
О) 396/200 5 на ниво държави- Членки, рразпоредбитте на
директтивата тряб
бва да бъдат изцяло спазени, а не трансп
пониранетоо на отмен
нения
основеен акт (диреектива).
B
B. Позовав
ване на ра
азпоредбитте за контр
рол
Въпрреки че тряябва да бъд
де просто, рразглеждан
нето на про
омените в Р
Регламент (ЕО)
№ 22016/662 на
н Комисията от 1 април 2016 г. относно ккоординирааната
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многгогодишна програма за контроол на Съю
юза за 2017
7, 2018 и 2019, за да
д се
гаран
нтира спазването на максималн
м
но допустим
мите граници на остаттъчни вещества
от п
пестициди и оценявваме експоозицията на
н потребителите нна остатъци от
пестициди във и върху хр
рани от расстителен и животинск
ки произход
од, считаме, че е
отмеенена с Реггламент за изпълнениие (ЕС) 2017/660 на Комисията
К
оот 6 април 2017
г. оттносно кооррдинирана многогодиишна прогр
рама за кон
нтрол на Съъюза за 2018 г.,
20199 и 2020 г., за да се гаарантира сппазването на
н максимаално допусттимите грааници
на осстатъчни вещества отт пестицидии и да се оц
цени експозицията наа потребитеелите
на оостатъци от
о пестици
иди във и върху хр
рани от растителен и животи
ински
прои
изход. Тъй
й като реггулаторнияят акт за отмяна сее отнася ддо контрол
ла за
годи
ините 2018 и 2019, считаме, че ттой все още е прилож
жим за провверките за 2017
г.
Другг важен ноормативен акт
а е Диреектива 200
02/63 / ЕО на
н Комисия
ията от 11
1 юли
20022 г. за устаановяване на
н общност
тни методи
и за вземан
не на пробии за официа
алния
конт
трол на осстатъци от
о пестицииди във и върху про
одукти от растителлен и
животински произход
п
и за отм
мяна на Директива
Д
79/700 / ЕИО, която
харм
монизира методите
м
за вземанее на проби
и на продуукти от ррастителен
н или
животински прроизход с цел
ц определляне на ниввото на осстатъчнит
те веществва от
пест
тициди.
Предстаавените раззпоредби м
могат да бъд
дат интегри
ирани с теззи в областта:
- здравеето и безо
опасността на работното място за предоотвратяван
не на
рискковете, свъррзани с ексспозициятаа на работни
иците на теези продукт
кти,
- контроол на спазвването на екологичн
ните изискв
вания на ооборудването за
приллагане на пестициди.
C
C. Необход
димост за създаванее и сертиф
фициране на
н базови и последв
ващи
системи
и за обучен
ние
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Систтемите за първонач
чално и допълнитеелно обучеение са приложими за
дисттрибуторитте, консулттантите и ппрофесион
налните по
отребители на пестиц
циди.
Систтемите за сертифициране имаат за цел да регисстрират теези систем
ми за
обуччение, такаа че онези
и, които иззползват или
и
ще изп
ползват пеестициди, да
д са
напъ
ълно осведомени за потенциалн
п
ните риско
ове за човеешкото здрраве и окол
лната
средда и за подхходящите мерки
м
за въъзможно наай-намаляваане на тезии рискове.
За н
непрофесиоонални по
отребителии, които като
к
цяло нямат съъщото ниво на
обраазование и обучение в тази облласт, се сч
чита, че на тези, коитто са полу
учили
първвоначално и допълнително обуччение, вклю
ючително сертифици
с
иране, следва да
се даадат препорръки, по-сп
пециално оотносно беззопасното боравене и съхранени
ие на
пестициди, каккто и при иззхвърлянетто на опако
овката.
D
D. Прилож
жение на Rotterdam
R
C
Convention
n
Ротеердамскат
та конвенция относнно процедур
рата за пр
редварителлно обосно
овано
съглаасие за мееждународ
дна търговвия с опрееделени оп
пасни химиикали и оп
пасни
пест
тициди беш
ше одобрен
на / ратиф
фицирана от
о ЕС с Реешение 20006/730 / ЕО
Е на
Съвеета. С Реглламент (ЕС
С) № 649/20012 на Евр
ропейския парламент
п
и на Съвеета се
приллага Ротерд
дамската конвенция
к
на равнищ
щето на Съюза.
С
Реглламентът също
така прилага иззискването
о на Стокхоолмската конвенция
к
за
з устойчиввите орган
нични
замъ
ърсители, тъй
т
като забранява
з
износа наа химикали, идентиф
фицирани като
устойчиви органични зам
мърсители в Конвенцията, освен ако не са предви
идени
спец
циални изкллючения в Стокхолмсската конвеенция.
Целтта на Роттердамската конвенцция относн
но процед
дурата за предвариттелно
обоссновано съ
ъгласие (PIC)
(
за някои оп
пасни хим
микали и

пестицид
ди в

межддународнатта търгови
ия е да нассърчи спод
делената оттговорностт и усилияята за
сътрудничествоо между страните в международната тър
рговия с оппасни хим
мични
вещеества с целл опазване на човешккото здравве и околнаата среда оот потенци
иални
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вредди и да допрринесе за тяхната
т
екоологосъобр
разна употр
реба. Тя е рразработен
на въз
осноова на опитта, придоби
ит при приилагането на
н Лондонските насооки за обмеен на
инфоормация заа химичнитте веществва в между
ународнатаа търговия на Програамата
на О
ООН за окколната срееда (UNEP
P), изменен
на през 19
989 г., и М
Междунаро
одния
кодеекс за повед
дение при разпростраанението и употребатта на пестиициди, измеенена
през 1990 г., наа Организац
цията по пррехрана и земеделие
з
(ФАО). Теззи инструм
менти
преддвиждаха доброволна PIC процеедура.
E
E. Други документи
д
Средд документтите, които
о не са задъължителни, а от важн
ността на ттемата, моггат да
бъдаат споменатти:
а. С
Съобщение на Коми
исията до Европейсккия парлаамент и С
Съвета отн
носно
вещеествата, наарушаващи
и функцииите на енд
докриннатаа система, и проектти на
актове на Коми
исията за определяне
о
е на научни
ите критери
ии за тяхноото създаване в
конттекста.
б. Реезолюция на
н Европей
йския парлаамент от 15 ноември 2011 г. оттносно здраавето
на пччелите и прредизвикаттелствата ппред сектор
ра на пчелар
рството,
° С. Преепоръка наа Комисияята от 30 май 2008
8 г. относсно меркитте за
намаляван
не на ри
иска от ццинков оксид, цинк
ков сулфат
ат и бици
икнат
(ортофосф
фат).
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Закллючението, което след
два да бъдее запазено след
с
обучаемите на тоова звено, е,
е че
когатто искат даа разберат какви
к
са иззискваниятта за даденаа област, тее не трябваа да
се сп
пират на сттрого опред
делените в тази област разпоред
дби, а да се опитат да
разш
ширят търсеенето и свъ
ързаните поолета, както показахм
ме за всеки замърсител.
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