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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. 
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 регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно износа и вноса на опасни химични вещества
(COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към
Съвета (COM(2006)0745)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0439/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A6-0000/2007),

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, на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Член 7, параграф 6

6. Задълженията, посочени в параграфи 
2, 3 и 4, се отменят, когато бъдат 
изпълнени следните условия:

6. Задълженията, посочени в параграфи 
2, 3 и 4, се отменят, когато бъдат 
изпълнени следните условия:

а) химичното вещество е предмет на PIC 
процедурата; 

а) химичното вещество е предмет на PIC 
процедурата; 

б) внасящата страна, като страна по 
конвенцията, е предоставила отговор в 
съответствие с член 10, параграф 2 от 
конвенцията на Секретариата, дали да 

б) внасящата страна като страна по 
конвенцията е предоставила отговор в 
съответствие с член 10, параграф 2 от 
конвенцията на Секретариата, дали да 

  
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.
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даде или не съгласието си за внос на 
химичното вещество;

даде или не съгласието си за внос на 
химичното вещество; 

в) Комисията е била информирана за 
отговора от Секретариата и е 
препратила тази информация на 
държавите-членки.

в) Комисията е била информирана за 
отговора от Секретариата и е 
препратила тази информация на 
държавите-членки;

Първата алинея не се прилага, когато 
внасящата страна, като страна по 
конвенцията, изрично изисква от 
изнасящите страни по конвенцията 
да продължават да уведомяват за 
износа, например чрез нейното 
решение за внос или по друг начин.
Задълженията, посочени в параграфи 
2, 3 и 4, се отменят също така, 
когато бъдат изпълнени следните 
условия:
а) компетентният орган на внасящата 
страна по конвенцията или друга страна 
е отменил изискването за уведомяване 
преди износа на химичното вещество, и

ва) компетентният орган на внасящата 
страна по конвенцията или друга страна 
е отменил изискването за уведомяване 
преди износа на химичното вещество, и 

б) Комисията е получила информация от 
Секретариата или от компетентния 
орган на внасящата страна по 
конвенцията или на друга страна, като я 
е препратила на държавите-членки и 
публикувала в Интернет.

вб) Комисията е получила информация 
от Секретариата или от друг 
компетентен орган на внасящата страна 
по конвенцията или от друга страна и я 
е препратила на държавите-членки и 
публикувала в Интернет.

Буква а) не се прилага, когато 
внасящата страна, като страна по 
конвенцията, изрично изисква от 
изнасящите страни по конвенцията 
да продължават да уведомяват за 
износа, например чрез нейното 
решение за внос или по друг начин.

Justification

The reference to "the first subparagraph" is not completely clear. To clarify this the 
amendment refers to point (a). It is more logical to put this text at the end of paragraph 6, so 
that the sentence "the obligations set out ... are fulfilled" can be deleted.

Изменение 2
Член 13, параграф 7
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7. Определеният национален орган на 
износителя, в консултации с Комисията, 
може да вземе решение за 
осъществяване на износа, ако, въпреки 
полагане 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. Определеният национален орган на 
износителя, в консултации с Комисията, 
може да вземе решение за 
осъществяване на износа, ако, въпреки 
полагане на всички разумни усилия, не е 
получен отговор на искането за изрично 
съгласие в съответствие с параграф 6 а) 
в рамките на 60 дни, в случай че бъдат 
представени доказателства от 
официални източници на внасящата 
страна по конвенцията или на друга 
внасяща страна, че към момента на 
вноса химичното вещество притежава 
лиценз, регистрация или разрешение.

а) 60 дни, в случай че бъдат представени 
доказателства от официални източници 
на внасящата страна по конвенцията или 
на друга внасяща страна, че към 
момента на вноса химичното вещество 
притежава лиценз, регистрация или 
разрешение или че в последно време е 
било използвано или внасяно във 
внасящата страна по конвенцията 
или в друга внасяща страна, като не 
са били предприети регулаторни 
мерки за забрана на употребата му;
б) 90 дни, във всички останали случаи.

Justification

This new provision is so flexible that it is not in line with the aim of this Regulation, i.e. the 
protection of states which are less able or even unable to assess these hazardous chemicals. 
In those cases, there should be no tacit consent. In order to avoid the uncontrolled import of 
hazardous chemicals (that are banned or severely restricted in the EU) in third counties, it is 
proposed to partly restrict this new provision.

Изменение 3
Член 13, параграф 8, алинеи 1, 2 и 3

8. Валидността на всяко изрично 
съгласие, получено в съответствие с 
параграф 6 а) или на всяка отмяна, 
предоставена съгласно параграф 7, е 
предмет на периодичен преглед от 

8. Валидността на всяко изрично 
съгласие, получено в съответствие с 
параграф 6 а) или на всяка отмяна, 
предоставена съгласно параграф 7, е 
предмет на периодичен преглед от 
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страна на Комисията в консултации със 
засегнатите държави-членки, както 
следва:

страна на Комисията в консултации със 
засегнатите държави-членки, както 
следва:

а) за всяко изрично съгласие, получено в 
съответствие с параграф 6 а), се изисква 
ново изрично съгласие преди изтичане 
на третата календарна година след 
предоставяне на съгласието, освен ако 
условията на това съгласие не 
предвиждат друго;

а) за всяко изрично съгласие, получено в 
съответствие с параграф 6 а), се изисква 
ново изрично съгласие преди изтичане 
на третата календарна година след 
предоставяне на съгласието, освен ако 
условията на това съгласие не 
предвиждат друго;

б) освен ако междувременно не е 
получен отговор на искането, всяка 
отмяна, предоставена съгласно 
параграф 7 а), е за максимален срок от 
две календарни години, като след 
изтичане на този срок се изисква 
изрично съгласие; 

б) освен ако междувременно не е 
получен отговор на искането, всяка 
отмяна, предоставена съгласно 
параграф 7, е за максимален срок от 
дванадесет месеца, като след изтичане 
на този срок се изисква изрично 
съгласие. 

в) освен ако междувременно не е 
получен отговор на искането, всяка 
отмяна, предоставена съгласно 
параграф 7 б), е за максимален срок от 
дванадесет месеца, като след 
изтичане на този срок се изисква 
изрично съгласие. 
В случаите, посочени в букви а) и б), 
износът може все пак да продължи
след изтичане на съответния период 
в очакване на отговор на ново искане 
за изрично съгласие.
В случая, посочен в буква в), износът 
не може да продължи след изтичане 
на съответния период, освен ако не е 
получено изрично съгласие или са 
изпълнени условията по параграф 7 а) 
след отправяне на ново искане за 
изрично съгласие.

Justification

Tacit consent for a longer period is not in line with the aim of this Regulation, i.e. the 
protection of states which are less able or even unable to assess these hazardous chemicals. 
In order to avoid the uncontrolled import of hazardous chemicals (that are banned or 
severely restricted in the EU) in third counties, it is proposed to partly restrict this new 
provision.
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Изменение 4
Член 19, параграф 3, уводна част

3. Що се отнася до предаването на 
информация съгласно настоящия 
регламент и без да се накърнява 
Директива 90/313/ЕИО на Съвета, 
следната информация не се разглежда 
като поверителна:

3. Що се отнася до предаването на 
информация съгласно настоящия 
регламент и без да се накърнява 
Директива 90/313/ЕИО на Съвета, най-
малко следната информация не се 
разглежда като поверителна:

Justification

Information other than that listed in Article 19(3) could also be regarded as non-confidential. 
In order to avoid this misunderstanding, it is proposed to make explicitly clear that the text of 
this paragraph is not a limitative list

Изменение 5
Член 22, параграф 4, алинеи 2 и 3

Включването в приложение V на 
химично вещество, което попада в 
обхвата на Регламент (ЕО) 850/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета, е 
предмет на същата процедура.

Включването в приложение V на 
химично вещество, което попада в 
обхвата на Регламент (ЕО) 850/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
или на друго химично вещество е 
предмет на същата процедура.

Всички други изменения на приложение 
І, включително промени на 
съществуващи вписвания, и изменения 
на приложения ІІ, ІІІ, ІV и VІ, както и 
промени на съществуващите вписвания 
в приложение V, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
консултации, упомената в член 24, 
параграф 2.

Всички други изменения на приложение 
І, включително промени на 
съществуващи вписвания, и изменения 
на приложения ІІ, ІІІ, ІV и VІ, както и 
промени на съществуващите вписвания 
в приложение V, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член 24, параграф 3.

Justification

The first change implies that chemicals other than Persistent Organic Pollutants could also 
be added to Annex V, e.g. an export ban on mercury, which is now in co-decision.

The second change gives the EP and Council the right of scrutiny, which is important for 
future proposals to modify the essential Annexes.

Изменение 6
Член 24, параграф 1
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Комисията се подпомага от комитета, 
създаден с член 29 от Директива 
67/548/ЕИО.

Комисията се подпомага от комитета, 
създаден с член 133 на Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 
декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химични вещества и препарати 
(REACH), за създаване на Европейска 
агенция за химически продукти1.
___________
1 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1. 
Коригирана в OВ L 136, 29.5.2007 г., 
стр. 3.

Justification

In Article 24, it is proposed to maintain the committee established by Article 29 of Directive
67/548/EEC. However, in line with the proposal on the regulation on the Globally 
Harmonised System (COM(2007)355 of 27 June 2007) this committee will end in 2010. In 
the meantime there is already a committee established under Article 133 of REACH 
Regulation (EC) No 1907/2006. In order to anticipate the future, it is better to use the same 
committee as in the REACH Regulation.

Изменение 7
Приложение I, част 1, таблица, ред 15

Текст, предложен от Комисията

Съединения на 
арсена

р(2) СО

Изменения, внесени от Парламента

Арсен и 
съединения на 
арсена

р(2) СО

Justification

Also the metal arsenic itself  has to be mentioned in this Annex.

Изменение 8
Приложение I, част 1, таблица, ред 28 a (нов)
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Изменения, внесени от Парламента

Хлордекон 143-50-0 205-601-3 р(2) СО

Justification

The chemical chlordecone is mentioned in Annex IV of the POP Regulation (EC) No 
850/2004 and should therefore at least be added to Annex I, part 1 of this Regulation. 
Because there is no impact assessment of chlordecone, the chemical cannot be added to 
Annex I, part 2 (list that comprises chemicals qualifying for PIC notification).

Изменение 9
Приложение I, част 1, таблица, ред 61 a (нов)

Изменения, внесени от Парламента

Хексабромбифенил 36355-01-8 252-994-2 р(2) СО

Justification

The chemical hexabromobiphenyl is  mentioned in Annex IV of the POP Regulation (EC) No 
850/2004 and should therefore at least be added to Annex I, part 1 of this Regulation. 
Because there is no impact assessment of hexabromobiphenyl, the chemical cannot be added 
to Annex I, part 2 (list that comprises chemicals qualifying for PIC notification).

Изменение 10
Приложение I, част 1, таблица, ред 68

Текст, предложен от Комисията

Съединения на 
живака, 
включително 
неорганични 
съединения, алкил-
живачни 
съединения и 
алкилоксиалкилови 
и арил-живачни 
съединения

10112-91-
1, 21908-

53-2 и 
други

233-307-
5, 244-
654-7 и 
други

2827 39
80, 2825 
90 50 и 
други

p(1) -
p(2)

з - СО За справка: 
циркулярно 
писмо по PIC на 
интернет адрес 
www.pic.int/
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Изменения, внесени от Парламента

Живак и 
съединения на 
живака, 
включително 
неорганични 
съединения, алкил-
живачни 
съединения и 
алкилоксиалкилови 
и арил-живачни 
съединения

10112-91-
1, 21908-

53-2 и 
други

233-307-
5, 244-
654-7 и 
други

2827 39 
80, 2825 
90 50 и 
други

p(1) -
p(2)

з - СО За справка: 
циркулярно 
писмо по PIC на 
интернет адрес 
www.pic.int/

Justification

Also the metal mercury itself has to be mentioned in this Annex.

Изменение 11
Приложение I, част 3, таблица, ред 20

Текст, предложен от Комисията

Съединения на живака, 
включително неорганични 
съединения, алкил-живачни 
съединения и 
алкилоксиалкилови и арил-
живачни съединения

Пестицид

Изменения, внесени от Парламента

Живак и съединения на 
живака, включително 
неорганични съединения, 
алкил-живачни съединения и 
алкилоксиалкилови и арил-
живачни съединения

Пестицид

Justification

Also the metal mercury itself has to be mentioned in this Annex.

Изменение 12
Приложение V, ред 1 a (нов)
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Изменения, внесени от Парламента

Живак ЕК № 231-106-7, CAS № 7439-97-6, 
код по КН 280540

Justification

This list needs to be completed and updated. This means adding chemicals which will be 
subject to an EU-export ban at a known date in the future, for example mercury. It is now 
already clear that the export of mercury will be banned in the near future (almost certainly 
before this Regulation entries into force).
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EXPLANATORY STATEMENT

1. Background

The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent (PIC) Procedure for certain 
hazardous chemicals and pesticides in international trade was adopted in September 1998 and 
entered into force on 24 February 2004. Regulation (EC) No 304/2003 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2003 concerning the export and import of 
dangerous chemicals1 implemented the Convention.

The Commission felt compelled to bring an action against the Council and the European 
Parliament before the Court of Justice because it did not agree with the change in the legal 
basis (from the common commercial policy to environmental policy). In its judgment of 10 
January 2006, the Court of Justice annulled the Regulation because it ought to have been 
based both on Article 133 and on Article 175(1) of the Treaty2. At the same time, the Court 
maintained the effects of the Regulation until the adoption, within a reasonable period, of a 
new regulation founded on the appropriate legal bases. The Commission therefore submitted a 
fresh proposal for a new regulation based on the two above-mentioned legal bases. It 
simultaneously proposed making certain technical changes to the proposal in the light of a 
report on experience of the procedures to date.

2. Substance of the Commission proposal

In substance, the text is virtually identical to Regulation (EC) No 304/2003, with the 
exception of the new twofold legal basis and a few technical changes of substance in the light 
of an implementation report (COM(2006)747).

The Regulation implements the Rotterdam Convention for the European Community. It is 
intended to promote joint responsibility between parties with regard to international trade in 
chemicals which elsewhere are strictly controlled or banned. By means of exchanges of 
information between the parties, and by means of compulsory national decision-making on 
the acceptability of imports and exports of these chemicals, the awareness of the countries 
concerned is to be increased. The Regulation includes annexes listing hazardous substances, 
exports of which must be reported annually to importing countries. For some substances, 
explicit authorisation must be obtained from the importing country before the substance may 
be exported. This is called the prior informed consent (PIC) procedure.

In order to give a clear picture of the regulation, it is important to note that four categories of 
substances exist:

1. 'chemical subject to export notification': any chemical that is banned or severely 
restricted within the Community within one or more categories or sub-categories, and 
any chemical that is subject to the PIC procedure listed in Part 1 of Annex I;

2. 'chemical qualifying for PIC notification': any chemical that is banned or severely 
restricted within the Community or a Member State within one or more categories, 
listed in Part 2 of Annex I;

  
1 OJ L 67, 6.3.2003, p. 1.
2 Case C-178/03.



PR\678478BG.doc 15/16 PE 392.247v01-00

BG

3. 'chemical subject to the PIC procedure': any chemical listed in Part 3 of Annex I to the
Regulation (and Annex III to the Rotterdam Convention) to which the PIC procedure 
applies pursuant to the Rotterdam Convention;

4. chemicals and articles whose export is banned and which are listed in Annex V to the 
Regulation.

Only Category 3 is directly taken from the Rotterdam Convention. The other categories are 
derived from other EU legislation or from attempts to anticipate possible extensions of the 
Rotterdam Convention. In addition, it may be said that Categories 1 to 4 correspond to 
increasingly strict rules.

It is logical that the EU should adopt more far-reaching measures in this connection than 
provided for in the Rotterdam Convention. At present, 39 substances are listed in Annex III to 
the Rotterdam Convention, to which the PIC procedure applies. This means, therefore, that 
countries may refuse to allow the importation of these substances. Since 2004, no more 
substances have been added to this list. Next year, the pesticide endosulfan and the biocide 
tributyl tin (TBT) will probably be added to the list. In two years' time, four other chemicals 
may follow: benzidin and its salts, endrin, methamidofos and mirex. In addition, there is a list 
of 160 chemicals which are awaiting decisions. However, decision-making is very laborious 
and slow. Despite repeated attempts, it has not yet proved possible to add white asbestos 
(chrysotile) to the list of substances subject to the PIC procedure.

The principal changes which the Commission proposal makes to the existing Regulation are 
as follows: 

1. Change of legal basis: Article 175(1) of the EC Treaty (environment) replaced by a twofold 
legal basis: Article 133 of the EC Treaty (common commercial policy) and Article 175(1) of 
the EC Treaty (environment);

2. Amendment of the definition of 'exporter' to include exporters not based in the EU who 
export from the EU; 

3. Amendment of the provisions on explicit consent to make exports possible if requests for 
explicit authorisation to import a substance do not receive a sufficiently prompt response;

4. Reassignment from Member States to the Commission of responsibility for obtaining 
import decisions from third countries;

5. Introduction of instruments to make it easier for customs services to enforce the provisions 
of the Regulation with regard to exports. This includes the introduction of unique Harmonised 
Nomenclature (GN) codes, scope for mention in the integrated tariff of the European 
Communities (Taric), which contains all the Community measures relating to customs tariffs, 
trade measures and agriculture that are applicable in trade, and a customs module on the 
website of the European Chemicals Agency enabling customs officers to check information 
on compliance with the Regulation.

Point 1 is an inevitable consequence of the Court's judgment; the other points are mainly 
technical changes arising from the aforementioned evaluation report.
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3. Comments on the Commission proposal

It is important that adequate rules should be adopted worldwide and at European level to 
provide a high level of protection of the environment and public health. The problems 
involved in international trade in hazardous substances necessitate this. The Commission 
proposal makes a contribution to the development of the policy infrastructure in less 
developed countries. This could combat irresponsible use of chemicals which would 
otherwise damage ecology, the economy and working conditions.

Your rapporteur can accept most of the changes. Only the amendment of the provisions on 
explicit authorisation to permit exports meets with objections. The proposal also does not 
entirely correspond to the REACH Regulation.

3.1 Permitting transport without explicit authorisation
From the economic point of view, the existing situation is unsatisfactory for European 
exporters if they do not receive any response from importing countries about substances listed 
in Part 2 of Annex I. These are substances to which the PIC procedure applies under European 
law but which are not yet covered by the Rotterdam Convention. The EU so far (i.e. under the 
Regulation as it currently stands) unilaterally requires explicit authorisation from importing 
countries for these substances. Exporters from non-EU countries can supply these substances 
without obtaining prior authorisation from the importing country.

The Commission proposal allows exports to proceed temporarily if no explicit authorisation is 
received. Consequently, European exporters of chemicals which are severely restricted in 
Europe can export these substances more easily. If an importing country is unable to give an 
export response within 90 days, exports may proceed for 12 months. After this, authorisation 
must again be sought. The disadvantage of this more flexible approach is that a country which 
is unable to respond within 90 days will no longer enjoy any protection against imports of the 
substance in question, which is strictly regulated in the EU. From the environmental point of 
view, this is undesirable and is not the intended outcome. However, the point of departure 
should be that account is to be taken of protection of the least developed countries. Two 
criteria on the basis of which the competent authorities in the Member States can decide after 
a non-response period to allow exports are defensible: the existence of an assessment and 
authorisation of the substance in the importing country or the fact that the importing country 
is an OECD country. However, the argument that substances can be exported if the same 
substances have previously been imported into the country in question without that country's 
having taken any regulatory action is not one which your rapporteur can accept. The aim of 
the legislation is after all to encourage administrative measures in less developed countries.

3.2 Connection with other legislation
It is important to adequately incorporate into this Regulation prohibitions of or restrictions on 
the use of chemicals arising from new or amended directives and regulations. The lists of 
chemicals must be complete. In the case of the following EU legislation, in particular, it is 
important to ascertain whether relevant chemicals should be added to the annexes to this 
Regulation:

• POP Regulation (EC) No 850/2004, Annex IV

• REACH Regulation (EC) No 1907/2006, Annex XVII

• Directive 67/548/EEC, Annex I.


