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V. Връзката

редмети, о

ганични з

а конвенция

ация No. 19

ропейския С
носно каче
релации 

се постигн

вредните в

на Светов

г през 2002 

онвенцията 

нение на п

в сила ед

ята за изме

агат измене

енка на ЕС

оя от по-къ

е с обвързв

държава д

р решеният

) No 649/2

та и импор

и и издели

о здраве и

а с тази об

обект на за

замърсител

я. 

907/2006 

Съюз и  
ството на о

не целта н

въздействи

вната срещ

г .; 

а Конферен

приложени

на година

енение, но

ението; 

С, която е с

ъсните си 

ваща сила н

да зачита 

та за прием

2012 на Е

рта на опас

ия, чиято 

или околн

бласт се о

абраната за

ли, изброе

околната ср

а Конвенц

ия на химич

ща на върх

нцията на с

я А, Б и / 

а след дат

о не и на с

страна по к

изменения

на акта за п

промянат

мане на пр

вропейски

сни химик

употреба 

ната среда

обяснява с 

а износ в ч

ени в пр

еда  

цията и ан

чните веще

ха за устой

страните ("

или В към

тата на у

страните п

конвенцият

, но на коя

приемане н

та, която 

ромените т

ия парлам

кали 

в Съюза 

а, както с

факта, че

част А посо

иложения 

https://to

нгажиментъ

ества до 20

йчиво разв

"COP") мож

м Конвенц

уведомяван

по конвенц

та, тя също

ято ЕС е п

на изменен

не е пр

трябва да б

мент и Съ

е забранен

са изброен

е Приложен

очва редиц

А и Б 

xoer.com

ът за 

20 г., 

итие, 

же да 

цията. 

не на 

цията, 

о така 

приел 

нието. 

риета 

бъдат 

ъвета 

на за 

ни в 

ниеV 

ца 18 

към 
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Тема
Наци
Част

 
 
 
Регл

тряб

таки

пазар

че 

(про

пазар

за чо

 

 

С

част 

опас

кодо

съдъ

(PCD

хекс

хекс

посо

парл

 

 

Кога

тези 

 
а 6.1: Регула
ионални ре
т 3.- Законо

ламентът RE

бва да се пр

ива веществ

ра на смеси

производи

изводствен

ра или изп

овека или о

D. Решен

2000/53

Дирек

Европ

Споменахм

от катего

сен от гледн

ове на оп

ържащи пол

DD / PCDF

ахлорбензе

абромдифе

очени в пр

ламент и на

E. Решен

ато непредн

дейности 

ации на Евр
егулации отн
дателни кор

EACH уста

рилагат за 

ва самостоя

и. Това е м

ителите, в

ният проце

ползват вещ

околната ср

ние 2014/95

32 / EC 

ктива 2008

па 

ме, че отпад

орията на 

на точка на

пасни и н

лихлориран

Fs), DDT 

ен, хлорд

енил и / ил

риложение 

а Съвета, се

ние 2010/75

намерено м

попадат в

ропейския С
носно каче
релации 

ановява раз

производс

ятелно, в с

много слож

вносителит

ес) трябва

щества, кои

реда. 

55 / EU о

по устано

8/98 / EC н

дъците, съд

опасните 

а отпадъци

неопасни 

ни дибензо

[ (Включи

декон, алд

ли ПХБ, ко

IV към Р

е класифиц

5/UE  

могат да въ

в приложн

Съюз и  
ството на о

зпоредби о

ството, пус

смеси или в

жен регламе

те и пот

а да гаран

ито нямат 

от 18 Дек

овяване н

на Европе

държащи ус

отпадъци.

ите, към ко

отпадъци, 

о-р-диоксин

ително лин

дрин, пен

оито надви

Регламент 

цират като 

ъзникват У

ното поле 

околната ср

относно вещ

скането на 

в изделия, 

ент, който 

требителите

нтират, че 

неблагопр

ември 201

на списък 

йския пар

стойчиви о

Класифик

йто могат 

се прила

ни и полих

ндан) диелд

нтахлорбен

ишават гра

(ЕО) № 8

опасни отп

УОЗ в няко

на реглам

еда  

ществата и 

пазара или

както и пр

се основав

е надолу 

произвежд

иятни здра

14, допълв

от отпад

рламент и 

органични з

кацията на

да се отнес

ага следно

хлорирани 

дрин, ендр

зен, мире

аниците на

850/2004 н

падъци. 

ои промиш

ментите за 

https://to

и смесите, к

и употреба

ри пусканет

ва на принц

по вери

дат, пуска

авни после

ващо Реш

дъци съгл

и на Съвет

замърсител

а отпадък 

сат съответ

ото: отпад

дибензофу

рин, хептах

екс, токса

а концентр

на Европей

шлени дейн

промишле

xoer.com

които 

та на 

то на 

ципа, 

игата 

ат на 

едици 

шение 

ласно 

та на 

ли, са 

като 

тните 

дъци, 

урани 

хлор, 

афен, 

ация, 

йския 

ости, 

ените 
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Тема
Наци
Част

 
 
 
емис

емис

 

3.

обучен

A

Реглам

следва 

пазара 

91/414 

Национ

90/642 

отмене

директ

основе

 

B

 

Въпр

№ 2

 
а 6.1: Регула
ионални ре
т 3.- Законо

сии, които

сиите. 

. ЗАКОНО

Законод

- тълкув

- позова

- необхо
ние и серти

- прилаг

- други д
 

A. Тълкув

мент (ЕО) №

да бъде д

на продукт

/ ЕИО. 

налните ре

/ ЕИО с в

ени от Регл

тивата тряб

ен акт (дире

B. Позовав

реки че тря

2016/662 н

ации на Евр
егулации отн
дателни кор

о изискват 

ОВИ СЪОТ

дателните к

ване на позо

аване на пр

одимостта 
ифициране 

гане на Рот

документи 

ване на поз

№ 396/2005

докладван 

ти за расти

егламенти, 

сички техн

ламент (ЕО

бва да бъд

ектива). 

ване на ра

ябва да бъд

на Комис

ропейския С
носно каче
релации 

прилагане

ТВЕТСТВ

корелации в

овавания н

авилата за 

от създава
(раздел С);

тердамската

(раздел Е)

зовавания 

5 на Съвета

от Регламе

ителна защи

транспонир

ни изменен

О) 396/200

ат изцяло 

азпоредбит

де просто, р

ията от 

Съюз и  
ството на о

ето на оп

ВИЯ ЗА ПЕ

в тази обла

на отменен 

контрол (р

ане на сист
; 

а конвенци

). 

на отмене

а, който съ

ент (ЕО) №

ита, тъй ка

иращи Дире

ния, вече н

5 на ниво 

спазени, а

те за контр

разглеждан

1 април 

околната ср

пределени 

ЕСТИЦИД

аст се отнас

нормативе

раздел В); 

теми за пър

ия (раздел Д

ен нормати

ъщо изменя

№. 1107/20

ато последн

ективи 86/3

е трябва да

държави-

а не трансп

рол  

нето на про

2016 г. 

еда  

мерки за 

ДИ 

сят до: 

ен акт (разд

рвоначално

Д); 

ивен акт  

я Директив

009 относно

ният е отме

362 / ЕИО, 

а се прилаг

Членки, р

понирането

омените в Р

относно к

https://to

управлени

дел А); 

о и послед

ва 91/414 / Е

но пусканет

енил Дирек

86/363 / ЕИ

гат, тъй ка

разпоредбит

о на отмен

Регламент 

координира

xoer.com

ие на 

ващо 

ЕИО, 

то на 

ктива 

ИО и 

ато са 

те на 

нения 

(ЕО) 

аната 
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Тема
Наци
Част

 
 
 
мног

гаран

от п

пест

отме

г. от

2019

на ос

на о

прои

годи

г. 

 

Друг

2002

конт

жив

харм

жив

пест

 

риск

прил

C

 

 
а 6.1: Регула
ионални ре
т 3.- Законо

гогодишна 

нтира спаз

пестициди 

ициди във 

енена с Рег

тносно коор

9 и 2020 г., 

статъчни в

остатъци о

изход. Тъй

ините 2018 

г важен но

2 г. за уста

трол на ос

отински п

монизира м

отински пр

тициди. 

Предста

- здраве

ковете, свър

- контро

лагане на п

 

C. Необход

системи

ации на Евр
егулации отн
дателни кор

програма 

ването на м

и оценяв

и върху хр

гламент за

рдинирана 

за да се га

ещества от

от пестици

й като рег

и 2019, сч

ормативен а

ановяване н

статъци о

произход 

методите 

роизход с ц

авените раз

ето и безо

рзани с екс

ол на спазв

естициди. 

димост за 

и за обучен

ропейския С
носно каче
релации 

за контро

максималн

ваме експо

рани от рас

изпълнени

многогоди

арантира сп

т пестициди

иди във и

гулаторния

итаме, че т

акт е Дире

на общност

от пестици

и за отм

за вземане

цел определ

зпоредби м

опасността 

спозицията 

ването на 

създаване

ние 

Съюз и  
ството на о

ол на Съю

но допустим

озицията н

стителен и 

ие (ЕС) 201

ишна прогр

пазването н

и и да се оц

и върху хр

ят акт за 

той все ощ

ектива 200

тни методи

иди във и 

мяна на Д

е на проби

ляне на нив

могат да бъд

на работ

а на работни

екологичн

е и сертиф

околната ср

юза за 2017

мите грани

на потреб

животинск

7/660 на К

рама за кон

на максима

цени експо

рани от р

отмяна се

е е прилож

02/63 / ЕО н

и за вземан

върху про

Директива 

и на проду

вото на ос

дат интегри

ното мяст

иците на те

ните изискв

фициране н

еда  

7, 2018 и 

ци на остат

ителите н

ки произход

Комисията о

нтрол на Съ

ално допуст

зицията на

астителен 

е отнася д

жим за пров

на Комисия

не на проби

одукти от 

79/700 /

укти от р

статъчнит

ирани с тез

о за предо

ези продукт

вания на о

на базови 

https://to

2019, за д

тъчни вещ

на остатъц

од, считаме

от 6 април 

ъюза за 20

тимите гра

а потребите

и животи

до контрол

верките за 

ията от 11

и за официа

 растител

/ ЕИО, к

растителен

те веществ

зи в област

отвратяван

кти, 

оборудване

и последв

xoer.com

да се 

ества 

и от 

, че е 

2017 

18 г., 

аници 

елите 

ински 

ла за 

2017 

1 юли 

алния 

лен и 

оято 

н или 

ва от 

та: 

не на 

то за 

ващи 
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Тема
Наци
Част

 
 
 
Сист

дист

Сист

обуч

напъ

сред

 

За н

обра

първ

се да

пест

 

D

 

Роте

съгла

пест

Съве

прил

така 

замъ

усто

спец

 

Целт

обос

межд

сътр

веще

 
а 6.1: Регула
ионални ре
т 3.- Законо

темите за 

трибуторит

темите за 

чение, така

ълно освед

да и за подх

непрофесио

азование и 

воначално 

адат препор

ициди, как

D. Прилож

ердамскат

асие за ме

тициди беш

ета. С Регл

лага Ротерд

прилага из

ърсители, т

йчиви орг

циални изкл

та на Рот

сновано съ

дународнат

удничество

ества с цел

ации на Евр
егулации отн
дателни кор

първонач

те, консулт

сертифиц

а че онези

омени за п

ходящите м

онални по

обучение 

и допълни

ръки, по-сп

кто и при из

жение на R

та конвенц

еждународ

ше одобрен

ламент (ЕС

дамската к

зискването

тъй като з

анични зам

лючения в 

тердамскат

ъгласие (

та търгови

о между с

л опазване 

ропейския С
носно каче
релации 

чално и 

тантите и п

иране има

и, които из

потенциалн

мерки за въ

отребители

в тази обл

телно обуч

пециално о

зхвърлянет

Rotterdam C

ия относн

дна търгов

на / ратиф

С) № 649/20

конвенция 

о на Стокхо

забранява 

мърсители 

Стокхолмс

а конвенц

(PIC) за 

ия е да нас

траните в 

на човешк

Съюз и  
ството на о

допълните

професион

ат за цел 

зползват и

ните риско

ъзможно на

и, които к

ласт, се сч

чение, вклю

относно без

то на опако

Convention

но процедур

вия с опре

фицирана о

012 на Евр

на равнищ

олмската к

износа на

в Конвен

ската конве

ция относн

някои оп

сърчи спод

междунар

кото здрав

околната ср

елно обуче

налните по

да регис

или ще изп

ове за чове

ай-намалява

като цяло 

чита, че на

ючително с

зопасното 

овката. 

n 

рата за пр

еделени оп

от ЕС с Ре

ропейския п

щето на С

конвенция з

а химикал

цията, осв

енция.  

но процед

пасни хим

делената от

одната тър

ве и околна

еда  

ение са 

отребители 

стрират те

ползват пе

ешкото здр

ане на тези

нямат съ

тези, коит

сертифици

боравене и

редварител

пасни хими

ешение 200

парламент 

Съюза. Регл

за устойчив

и, идентиф

ен ако не 

дурата за 

микали и 

тговорност

рговия с оп

ата среда о

https://to

приложим

на пестиц

ези систем

естициди, д

раве и окол

и рискове. 

ъщото нив

то са полу

иране, след

и съхранени

лно обосно

икали и оп

06/730 / Е

и на Съве

ламентът 

вите орган

фицирани 

са предви

предварит

пестицид

т и усилия

пасни хим

от потенци

xoer.com

и за 

циди. 

ми за 

да са 

лната 

о на 

учили 

ва да 

ие на 

овано 

пасни 

ЕО на 

ета се 

също 

нични 

като 

идени 

телно 

ди в 

ята за 

мични 

иални 
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Тема
Наци
Част

 
 
 
вред

осно

инфо

на О

коде

през 

пред

 

E

Сред

бъда

а. С

веще

акто

конт

б. Ре

на пч

 
а 6.1: Регула
ионални ре
т 3.- Законо

ди и да допр

ова на опит

ормация за

ООН за ок

екс за повед

 1990 г., на

движдаха д

E. Други д

д документ

ат споменат

Съобщение 

ествата, на

ве на Коми

текста. 

езолюция н

челите и пр

° С. Пре

намаляван

(ортофосф

 

 

 

 

 

 

 

ации на Евр
егулации отн
дателни кор

ринесе за т

та, придоби

а химичнит

колната сре

дение при 

а Организац

оброволна 

документи

тите, които

ти: 

на Коми

арушаващи

исията за о

на Европей

редизвикат

епоръка на

не на ри

фат). 

ропейския С
носно каче
релации 

тяхната еко

ит при при

те веществ

еда (UNEP

разпростра

цията по пр

PIC проце

 

о не са задъ

исията до 

и функции

определяне

йския парла

телствата п

а Комисия

иска от ц

Съюз и  
ството на о

ологосъобр

илагането н

ва в между

P), изменен

анението и

рехрана и з

едура. 

ължителни

Европейск

ите на енд

е на научни

амент от 1

пред сектор

ята от 30 

цинков ок

околната ср

разна употр

на Лондон

ународната

на през 19

 употребат

земеделие 

, а от важн

кия парла

докринната

ите критери

5 ноември

ра на пчелар

май 2008

сид, цинк

еда  

реба. Тя е р

ските насо

а търговия 

989 г., и М

та на пести

(ФАО). Тез

ността на т

амент и С

а система, 

ии за тяхно

2011 г. от

рството, 

8 г. относ

ков сулфат

https://to

разработен

оки за обме

на Програ

Междунаро

ициди, изме

зи инструм

темата, мог

Съвета отн

и проект

ото създав

тносно здра

сно меркит

ат и бици

xoer.com

на въз 

ен на 

амата 

одния 

енена 

менти 

гат да 

носно 

ти на 

ане в 

авето 

те за 

икнат 
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Закл

когат

се сп

разш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а 6.1: Регула
ионални ре
т 3.- Законо

 

 

 

 

 

 

лючението, 

то искат да

пират на ст

ширят търсе

ации на Евр
егулации отн
дателни кор

което след

а разберат к

трого опред

енето и свъ

ропейския С
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