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Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 13
Съображение 6

(6) Износът на опасни химични вещества, 
които са забранени или са строго 
ограничени в рамките на Общността, 
следва да продължи да бъде предмет на 
обща процедура по уведомление при 
износ. Следователно опасните химични 
вещества под формата на отделно 
вещество или в препарат, които са били 
забранени или са строго ограничени от 
Общността като продукти за растителна 
защита, като други форми на пестициди 
или като промишлени химични вещества 
за използване от професионални 
потребители или от обществото, би 
трябвало да бъдат предмет на подобни 
правила за уведомление при износ като 
тези, прилагани за такива химични 
вещества, когато те са забранени или са 

(6) Износът на опасни химични вещества, 
които са забранени или са строго 
ограничени в рамките на Общността, 
следва да продължи да бъде предмет на 
обща процедура по уведомление при 
износ. Следователно опасните химични 
вещества под формата на отделно 
вещество или в препарат или в артикул, 
които са били забранени или са строго 
ограничени от Общността като продукти 
за растителна защита, като други форми 
на пестициди или като промишлени 
химични вещества за използване от 
професионални потребители или от 
обществото, би трябвало да бъдат 
предмет на подобни правила за 
уведомление при износ като тези, 
прилагани за такива химични вещества, 
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строго ограничени в една или повече 
категории, залегнали в конвенцията, а 
именно пестициди или химични вещества 
за промишлена употреба. Освен това 
химичните вещества, предмет на 
международната PIC процедура, следва 
да са предмет на същите правила. Тази 
процедура за уведомление при износ 
следва да се прилага също при износ от 
Общността към трети страни, независимо 
дали те са или не са страни по 
конвенцията или участват в нейните 
процедури. На държавите-членки би 
трябвало да бъде разрешено да налагат 
административни такси, за да покриват 
разходите си за тази процедура.

когато те са забранени или са строго 
ограничени в една или повече категории, 
залегнали в конвенцията, а именно 
пестициди или химични вещества за 
промишлена употреба. Освен това 
химичните вещества, предмет на 
международната PIC процедура, следва 
да са предмет на същите правила. Тази 
процедура за уведомление при износ 
следва да се прилага също при износ от 
Общността към трети страни, независимо 
дали те са или не са страни по 
конвенцията или участват в нейните 
процедури. На държавите-членки би 
трябвало да бъде разрешено да налагат 
административни такси, за да покриват 
разходите си за тази процедура.

Or. en

Обосновка

The reference to 'articles' is added in line with Article 14, which foresees an export 
notification for articles containing substances listed in parts 2 and 3 of Annex I so as to align 
the recitals with the enacting clauses.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 14
Съображение 21

(21) По-специално, на Комисията трябва 
да се предоставят правомощия да приеме 
мерки за добавяне на следващи химични 
вещества към приложение I и към 
химикалите, предмет на Регламент (ЕО) 
№ 850/2004 на Европейския парламент и 
Съвета и на приложение V. Тъй като това 
са мерки от общ характер, предназначени 
за допълнение на настоящия Регламент с 
нови несъществени елементи, те следва 
да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО,

(21) По-специално, на Комисията трябва 
да се предоставят правомощия да приеме 
мерки за добавяне на следващи химични 
вещества към приложение I и към 
химикалите, предмет на Регламент (ЕО) 
№ 850/2004 на Европейския парламент и 
Съвета и на приложение V, и да промени 
приложения от I до V. Тъй като това са 
мерки от общ характер, предназначени за 
допълнение на настоящия Регламент с 
нови несъществени елементи, те следва 
да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО,
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Or. en

Обосновка

Linked to Amendment 5 by the rapporteur.

The Съображение listing the areas for which the new regulatory procedure with scrutiny 
applies needs to reflect the enacting clauses. As the rapporteur rightly suggests to extend the 
new regulatory procedure with srutiny in Article 22 to modifications of all Annexes, the 
corresponding Съображение needs to be modified accordingly.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 15
Член 2, параграф 2, буква и)

и) внесените химични вещества в 
количества, които няма вероятност да 
навредят на човешкото здраве или на 
околната среда и във всеки случай не 
повече от 10 кг, при условие че се внасят 
с цел изследване или анализ.

и) внесените химични вещества в 
количества, които няма никаква 
вероятност да навредят на здравето на 
хората (особено на децата, 
бременните жени, ембрионите, 
кърмачетата, възрастните, лицата в 
период на възстановяване) и 
животните, както и на околната среда 
и във всеки случай не повече от 10 кг, 
при условие че се внасят с цел 
изследване, анализ и развой.

Or. pl

Обосновка

In addition to the fact that chemicals can have an adverse effect on human and animal health, 
they can also be a direct and indirect hazard. The inclusion of pregnant and breastfeeding 
women, children, infants, foetuses and convalescent persons is extremely important to the 
health of such persons, who should be able to live in a clean environment, free of hazardous 
chemicals.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 16
Член 3, точка 1, уводна част

1. „химично вещество“ е вещество по 
смисъла на Директива 67/548/ЕИО само 

1. „химично вещество“ е химично 
вещество по смисъла на Директива 
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по себе си или в препарат или препарат, 
произведен или естествен, който не 
съдържа живи организми. Принадлежи 
към една от следните категории:

67/548/ЕИО само по себе си или в 
препарат или препарат, който може да 
бъде получен чрез производствен процес 
или по естествен път, който не съдържа 
живи организми. Принадлежи към една 
от следните категории:

Or. pl

Обосновка

Clearer wording.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 17
Член 3, точка 2

2. „препарат“ е смес или разтвор, 
съдържащ две или повече вещества;

2. „препарат“ е смес или разтвор, 
съдържащ поне две или повече химични 
вещества, ако препаратът по смисъла 
на Директива 1999/45/ЕО е предмет на 
задължително етикетиране съгласно 
законодателството на Общността 
поради наличието на някое от тези 
вещества;

Or. pl

Обосновка

As mixtures or solutions composed of chemical substances, preparations should be subject to 
compulsory labelling for safety reasons.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 18
Член 3, параграф 3

(3) „артикул“ означава завършен 
продукт, съдържащ или включващ 
химично вещество, използването на 
което е било забранено или строго 
ограничено от законодателството на 
Общността за този определен 

(3) „артикул“ означава предмет, на 
който по време на производството му е 
придадена специална форма, 
повърхност или дизайн, които 
определят неговите функции в по-
голяма степен от неговия химичен 



AM\684920BG.doc 5/16 PE 394050v01-00

BG

продукт; състав;

Or. en

Обосновка

The term 'article' should be defined in general terms, and not in relation to any bans or 
restrictions, to allow for specifications in the provisions given in article 14 and to avoid 
redundancies. The definition of the term 'article' should be the same as the one adopted in 
REACH.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 19
Член 3, точка 13

13. „силно опасен пестициден препарат“ е 
химично вещество, изготвено за 
пестицидна употреба, което има сериозни
последствия за здравето или за околната 
среда, които могат да бъдат наблюдавани 
в рамките на кратък период след 
единично или многократно излагане, при 
използването му;

13. „силно опасен пестициден препарат“ е 
химично вещество, изготвено за 
пестицидна употреба, което има 
негативни последствия за здравето на 
хората и животните и за околната 
среда, които могат да бъдат наблюдавани 
в рамките на кратък период след 
единично или многократно излагане, при 
използването му;

Or. pl

Обосновка

Pesticides have an extremely adverse effect on human and animal health and the environment 
that can be observed within a short period of time after single or multiple exposure (direct 
exposure) or after a longer period (indirect exposure).

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 20
Член 7, парагрaф 2, алинея 4

Всяко уведомление за износ трябва се 
регистрира в база данни и да получи 
референтен номер на Комисията, а 
актуализиран списък на въпросните 
химични вещества и внасящите страни по 
конвенцията и други страни за всяка 

Всяко уведомление за износ трябва се 
регистрира в база данни и да получи 
референтен номер на Комисията, а 
актуализиран списък на въпросните 
химични вещества, износителя, 
държавата-членка на износителя, 
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календарна година се поддържа на 
разположение на обществото и се 
предоставя на определените национални 
органи на държавата-членка по 
целесъобразност.

изнесеното количество и внасящите 
страни по конвенцията и други страни за 
всяка календарна година се публикува на 
разположение на обществото в 
Интернет и се предоставя на 
определените национални органи на 
държавата-членка по целесъобразност. 
Всяка календарна година Комисията 
препраща на страната-вносител 
уведомлението за износ от всички 
износители на дадено химично 
вещество. 

Or. en

Обосновка

Trade in chemicals that are banned or severely restricted should only take place under 
transparent circumstances. Transparency is a sine qua non for allowing importing countries, 
industry and public interest groups to help find alternatives. 

It is difficult to understand why the Commission only wants to notify the first exporter of a 
chemical each calendar year to the importing country (see explanatory memorandum page 8), 
and not all exporters. It is important for the importing country to know all exporters that are 
exporting banned or severely restricted chemicals to its country.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 21
Член 9, парагрaф 1, алинея 1

1. Всеки износител на химични вещества, 
посочени в приложение І, или на 
препарати, съдържащи такива вещества в 
концентрация, която би могла да породи 
задължения за етикетиране по силата на 
Директива 1999/45/ЕО, независимо от 
наличието на други вещества, през 
първото тримесечие на всяка година 
информира определения национален 
орган в своята държава-членка за 
количествата химично вещество (като 
вещество и като съставна част от 
препарати), изпратени на всяка страна по 
конвенцията или в друга страна през 
предходната година.  Тази информация се 

1. Всеки износител на химични вещества, 
посочени в приложение І, или на 
препарати, съдържащи такива вещества в 
концентрация, която би могла да породи 
задължения за етикетиране по силата на 
Директива 1999/45/ЕО, независимо от 
наличието на други вещества, през 
първото тримесечие на всяка година 
информира определения национален 
орган в своята държава-членка за 
количествата химично вещество (като 
вещество и като съставна част от 
препарати или артикули), изпратени на 
всяка страна по конвенцията или в друга 
страна през предходната година. Тази 
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придружава от списък с имената и 
адресите на вносителите, на които са 
изпратени химичните вещества през 
същия период.

информация се придружава от списък с 
имената и адресите на вносителите, на 
които са изпратени химичните вещества 
през същия период.

Or. en

Обосновка

'Articles' containing substances listed in parts 2 and 3 of Annex I require an export 
notification pursuant to Article 14(1), just as it is required for substances and preparations. 
The provision on information on trade in chemicals therefore needs to also cover articles.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 22
Член 9, параграф 3

3. Всяка държава-членка предоставя 
ежегодно на Комисията събраната
информация в съответствие с приложение 
ІV.  Комисията обобщава тази 
информация на общностно равнище и 
публикува неповерителната информация 
в своята база данни чрез Интернет.

3. Всяка държава-членка предоставя 
ежегодно на Комисията информация в 
съответствие с приложение ІV. 
Комисията събира тази информация на 
общностно равнище и публикува 
неповерителната информация в своята 
база данни/Интернет, отделно за всяка 
държава–членка.

Or. en

Обосновка

Trade in chemicals that are banned or severely restricted should only take place under 
transparent circumstances. Transparency is a sine qua non for allowing importing countries, 
industry and public interest groups to help find alternatives. The information needs to be 
available as such, and not in aggregated or summarised form, which will lead to loss of 
information. For clarity reasons, the information should be listed per Member State.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 23
Член 10, парагрaф 4, алинея 2

Когато едно химично вещество е 
одобрено за уведомление PIC, но 
информацията е недостатъчна, за да 

Когато едно химично вещество е 
одобрено за уведомление PIC, но 
информацията е недостатъчна, за да 
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бъдат изпълнени изискванията на 
приложение ІІ, износителите или 
вносителите по искане на Комисията 
предоставят цялата съответна 
информация, с която разполагат, 
включително тази от други национални 
или международни програми за контрол 
на химични вещества.

бъдат изпълнени изискванията на 
приложение ІІ, износителите или 
вносителите по искане на Комисията 
предоставят цялата съответна 
информация, с която разполагат, 
включително тази от други национални 
или международни програми за контрол 
на химични вещества, в срок от 60 дни.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that notifications are not unduly delayed, a deadline for the provision of 
information to complete the requirements of Annex II is needed.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 24
Член 13, параграф 1

1. Комисията изпраща незабавно на 
държавите-членки и на европейските 
промишлени асоциации информацията, 
която получава от Секретариата под 
формата на циркулярни писма или по 
друг начин, относно химични вещества, 
предмет на PIC процедура и решенията 
на внасящите страни по конвенцията 
относно условията за внос на тези 
химични вещества. Тя също уведомява 
незабавно държавите-членки за всички 
случаи на липса на отговор. Комисията 
съхранява цялата информация относно 
решенията за внос с техния референтен 
номер в нейната база данни, която е 
обществено достъпна в Интернет, и 
предоставя информация на всеки при 
поискване.

1. Комисията изпраща незабавно на 
държавите-членки, на европейските 
промишлени асоциации и на 
неправителствените организации, 
които проявят интерес, информацията, 
която получава от Секретариата под 
формата на циркулярни писма или по 
друг начин, относно химични вещества, 
предмет на PIC процедура и решенията 
на внасящите страни по конвенцията 
относно условията за внос на тези 
химични вещества. Тя също уведомява 
незабавно държавите-членки за всички 
случаи на липса на отговор. Комисията 
съхранява цялата информация относно 
решенията за внос с техния референтен 
номер в нейната база данни, която е 
обществено достъпна в Интернет, и 
предоставя информация на всеки при 
поискване.

Or. en
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Обосновка

Relevant information should not only be forwarded to Member States and European industry 
associations, but also to non-governmental organisations. In order to identify the relevant 
industry and NGO recipients, they should register an interest.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 25
Член 13, параграф 7, уводна част

7. Определеният национален орган на 
износителя, при консултация с 
Комисията, може да вземе решение за 
осъществяване на износа, ако, въпреки 
полагането на всички разумни усилия, не 
е получен отговор на искането за изрично 
съгласие в съответствие с параграф 6 а) в 
рамките на един от следните срокове: 

7. За веществата, посочени в част 2 от 
приложение І, определеният
национален орган на износителя, при 
консултация с Комисията, може да вземе 
решение за осъществяване на износа, ако,
въпреки полагането на всички разумни 
усилия, не е получен отговор на искането 
за изрично съгласие в съответствие с 
параграф 6 а) в рамките на един от 
следните срокове:

Or. en

Обосновка

Part 2 of Annex I lists substances that are not yet included in the PIC procedure, but that are 
restricted or even banned in the EU.  Since they are not included in the Convention of 
Rotterdam, the request for explicit consent for these substances remains very often 
unanswered. This is very time consuming for the designated national authorities  and it 
seriously hampers the exporters' competitiveness. Therefore, this derogation proposes to treat 
these substances in a more flexible way, but remains however in line with the Convention of 
Rotterdam.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 26
Член 14, параграф 2

2. Химични вещества и стоки, чиято 
употреба е забранена в Общността 
поради защитата на човешкото здраве 
или околната среда, както са изброени в 
приложение V, не следва да бъдат 
изнасяни.

2. Химични вещества и стоки, чиято 
употреба е забранена в Общността 
поради непосредствена и посредствена 
заплаха за здравето на хората и 
животните както и на околната среда, 
както са изброени в приложение V, 
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задължително не се изнасят.

Or. pl

Обосновка

Human and animal health and the environment should be accorded greater importance.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 27
Член 18, параграф 1 а (нов)

Комисията дава достъп до цялата 
информация относно санкциите в 
нейната база данни, която е 
публикувана в Интернет, и предоставя 
информация на всеки при поискване.

Or. en

Обосновка

Trade in chemicals that are banned or severely restricted should only take place under 
transparent circumstances. As such, information on penalties should be made publicly 
available.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 28
Член 19, параграф 3, буква а)

а) информацията, определена в 
приложение ІІ и приложение ІІІ; 

а) информацията, определена в 
приложение ІІ, ІІІ и IV;

Or. en

Обосновка

Trade in chemicals that are banned or severely restricted should only take place under 
transparent circumstances. As such, the information on trade in chemicals as given in Annex 
IV should be regarded as non-confidential.
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 29
Член 19, параграф 3, буква е а) (нова)

(еа) информацията относно 
боравенето с опаковката след 
изпразване на химичните вещества.

Or. pl

Обосновка

On account of the direct hazard to health and the environment, information on how 
packaging should be handled after the chemicals have been removed is extremely important 
for users.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 30
Приложение I, част 1, нови позиции

Алахлор+ 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p(1) з

Азинфос-метил 86-50-0 201-676-1 2933 99 90 p(1) з

Кадусафос+ 95465-99-9 липсва 2930 90 85 p(1) з

Карбарил+* 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p(1)-
p(2)

з–з

Карбофуран+ 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p(1) з

Карбосулфан+ 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p(1) з

Диазинон* 333-41-5 206-373-8 2933 59 10 p(1) з 

Дихлорвос* 62-73-7 200-547-7 2919 90 90 p(1) з 

Диметенамид+ 87674-68-8 липсва 2934 99 90 p(1) з

Диурон 330-54-1 006-015-00 2924 21 90 p(1) з

Фенитротион* 122-14-5 204-524-2 2920 19 00 p(1) з 
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Халоксифоп-
R+*
(Халоксифоп-R-
метил естер) 

95977-29-0
(72619-32-
0)

липсва
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) з

Малатион* 121-75-5 204-497-7 2930 90 85 p(1) з 

Оксидеметон-
метил+

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p(1) з 

Перфлуороокта
н сулфонати
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, 
метална сол (O-
M+), халид, 
амид и други 
производни, 
включително 
полимери)**

1763-23-1
2795-39-3
и други

липсва 2904 90 20
2904 90 20
и други

i(1) со 

Фосалон+ 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) з

Тиодикарб+* 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p(1) з 

Трихлорфон+* 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p(1)-
p(2)

з-з

Винклозолин 50471-44-8 256-599-6 2934 99 90 p(1) з

*Прилага се от 19 декември 2007 г.
**Прилага се от 27 юни 2008 г.

Or. en

Обосновка

Annex I of this Regulation should be amended to take into account regulatory action in 
respect of certain chemicals taken pursuant to Directive 76/769/EEC relating to restrictions 
on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations, Directive 
91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market, Directive 
98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market and of other Community 
legislation. These chemicals are to be added in the existing Regulation 304/2003 through a 
comitology-decision (due to be taken this year).

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 31
Приложение I, част 2, нови позиции
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Алахлор 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p з

Кадусафос 95465-99-9 липсва 2930 90 85 p з

Карбарил 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p з

Карбофуран 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p з

Карбосулфан 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p з

Диметенамид 87674-68-8 липсва 2934 99 90 p з

Халоксифоп-R
(Халоксифоп-
R-метил 
естер)

95977-29-0
(72619-32-0)

липсва
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p з

Оксидеметон-
метил

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p з

Перфлуороок
тан 
сулфонати
(PFOS) 
C8F17SO2X
(X = OH, 
метална сол 
(O-M+), халид, 
амид и други 
производни, 
включително 
полимери)

1763-23-1
2795-39-3
и други

липсва 2904 90 20
2904 90 20
и други

i со

Фосалон 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p з

Тиодикарб 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p з

Трихлорфон 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p з

Or. en

Обосновка

Annex I of this Regulation should be amended to take into account regulatory action in 
respect of certain chemicals taken pursuant to Directive 76/769/EEC relating to restrictions 
on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations, Directive 
91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market, Directive 
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98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market and of other Community 
legislation. These chemicals are to be added in the existing Regulation 304/2003 through a 
comitology-decision (due to be taken this year).

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 32
Приложение ІІ, параграф 2, буква (г), подточка (ii), тире 4

- алтернативни вещества, препарати 
или артикули.

Or. en

Обосновка

Information on alternatives should not be limited to integrated pest management strategies 
and industrial practices and processes, but should also include alternative substances, 
preparations or articles.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 33
Приложение ІІІ, параграф 2 а (нов)

2a. Идентификация на артикула, 
предназначен за износ:
а) търговска марка и обозначение на 
артикула;
б) за всяко веществто, посочено в 
приложение І, процентно съдържание 
и подробности, както е указано в 
позиция 1.

Or. en

Обосновка

'Articles' containing substances listed in parts 2 and 3 of Annex I require an export 
notification pursuant to Article 14(1), just as it is required for substances and preparations. 
In order to enable fulfilment of the requirements of article 14 (export notification for certain 
articles), articles need to be included in the export notification form.
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Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 34
Приложение IV, параграф 1

1. Кратко описание на количествата 
химични вещества (под формата на 
вещества и препарати), предмет на 
приложение І, които са били изнесени 
предходната година.

1. Кратко описание на количествата 
химични вещества (под формата на 
вещества, препарати и артикули), 
предмет на приложение І, които са били 
изнесени предходната година.

а) Година, през която е извършен износът а) Година, през която е извършен износът
б) Таблица, обобщаваща количествата 
изнесени химични вещества (под формата 
на вещества и препарати), както е 
показано по-долу.

б) Таблица, обобщаваща количествата 
изнесени химични вещества (под формата 
на вещества, препарати и артикули), 
както е показано по-долу.

Or. en

Обосновка

'Articles' containing substances listed in parts 2 and 3 of Annex I require an export 
notification pursuant to Article 14(1), just as it is required for substances and preparations. 
To be coherent, the designated national authority should therefore also provide the 
information about the export of such articles to the Commission. 

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 35
Приложение IV, параграф 2 a (нов)

2a. Списък на износителите

Химично вещество Страна-износител или 
фирма, извършваща 
износа

Адрес и други съществени 
подробни данни относно 
страната-износител или 
фирмата, извършваща 
износа

Or. en

Обосновка

Trade in chemicals that are banned or severely restricted should only take place under 
transparent circumstances. In analogy to the list of importers in Annex IV, a list of exporters 
should also be given. 
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