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Проект на

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/.. НА КОМИСИЯТА

от […] година 

за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕО) № 689/2008 на
Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали1 и по-специално член 22, 
параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 689/2008 е в изпълнение на Ротердамската конвенция относно 
процедурата за предварително обосновано съгласие (процедура PIC) при 
международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди 
(наричана по-долу „Ротердамската конвенция“), подписана на 11 септември 
1998 г. и одобрена от името на Общността с Решение 2003/106/ЕО на Съвета2.

(2) Приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 следва да бъде изменено така, че 
да вземе под внимание някои регулаторни действия по отношение на определени 
химикали, предприети в изпълнение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 
15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита3, 
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди4 и 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по 
химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на 
Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 
91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията5.

(3) Приложение V към Регламент (ЕО) № 689/2008 следва да бъде изменено така, че 
да вземе под внимание решенията, взети по отношение на определени химични 

  
1 ОВ L 204, 31.7.2008 г., стр. 1. 
2 ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 27.
3 ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.
4 ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.
5 ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
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вещества в съответствие със Стокхолмската конвенция, и последващи 
регулаторни действия по отношение на тези химични вещества, предприети в 
изпълнение на Регламент (EО) № 850/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за 
изменение на Директива 79/117/ЕИО6. Приложение V следва също да бъде 
изменено, за да отразява регулаторните действия, предприети за забрана на 
износа на определени химични вещества, различни от устойчивите органични 
замърсители.

(4) Беше взето решение веществата дифениламин, триазоксид и трифлумурон да не 
бъдат включени като активни вещества в приложение I към 
Директива 91/414/ЕИО, което означава забрана на използването на тези 
вещества като пестициди и поради това те следва да бъдат добавени в списъците 
с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008. 
Тъй като са подадени нови заявления, за които ще са необходими нови решения 
за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, добавянето в списъка 
с химикали в част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 следва да 
не се прави, докато не бъдат приети новите решения за статута на тези 
химикали.

(5) Беше взето решение веществата бифентрин и метам да не бъдат включени като 
активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, което означава 
строго ограничаване на използването на тези активни вещества като пестициди и 
поради това те следва да бъдат добавени в списъка с химикали в части 1 и 2 от 
приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008, тъй като практически всякаква 
употреба е забранена, въпреки факта, че тези вещества са били определени и за 
тях е било изпратено уведомление за оценка съгласно Директива 98/8/ЕО като 
по този начин могат да продължат да бъдат разрешавани от държавите-членки, 
докато бъде взето решение по реда на посочената директива. Тъй като са 
подадени нови заявления, за които ще са необходими нови решения за 
включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, добавянето в списъка с 
химикали в част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 следва да не 
се прави, докато не бъдат приети новите решения за статута на тези химикали.

(6) Беше взето решение веществото карбосулфан да не бъде включено като активно 
вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, което означава забрана на 
използването на това активно вещество като пестицид и поради това то следва 
да бъде добавено в списъците с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към 
Регламент (ЕО) № 689/2008. Добавянето на това вещество към част 2 от 
приложение I беше отменено заради новото заявление за одобрение по 
Директива 91/414/ЕИО, подадено съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 33/2008 
на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за 
прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и 
ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от 
работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са 
били включени в приложение I към нея7. Това ново заявление беше оттеглено от 
заявителя, в резултат на което причината за отменянето на добавянето към 

  
6 ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 5.
7 ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.
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част 2 от приложение I отпадна. Следователно веществото карбосулфан следва 
да бъде добавено в списъка с химикали в част 2 от приложение I към 
Регламент (ЕО) № 689/2008.

(7) Беше взето решение веществото трифлуралин да не бъде включено като активно 
вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, което означава забрана на 
използването на това активно вещество като пестицид и поради това то следва 
да бъде добавено в списъците с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към 
Регламент (ЕО) № 689/2008. Добавянето на това вещество към част 2 от 
приложение I беше отменено заради новото заявление за одобрение по 
Директива 91/414/ЕИО, подадено съгласно член 13 от 
Регламент (ЕО) № 33/2008. Това ново заявление доведе до решение веществото 
трифлуралин да не бъде включено като активно вещество в приложение I към 
Директива 91/414/ЕИО, вследствие на което използването на това активно 
вещество като пестицид продължи да бъде забранено и причината за отменянето 
на добавянето към част 2 от приложение I отпадна. Следователно веществото 
трифлуралин следва да бъде добавено в списъка с химикали в част 2 от 
приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(8) Беше взето решение веществото хлортал-диметил да не бъде включено като 
активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, което означава 
забрана на използването на това активно вещество като пестицид и поради това 
то следва да бъде добавено в списъците с химикали в част 1 и част 2 от 
приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(9) Химикалите хлордекон, хексабромобифенил, хексахлороциклохексани, линдан и 
пентабромодифенил етер ще бъдат добавени в списъка на забранените за износ 
химикали, включен в част 1 на приложение V. По тази причина вече не е 
необходимо тези химикали да присъстват в част 1 и 2 на приложение I и 
следователно вписванията трябва да бъдат заличени.

(10) Химикалите хексабромобифенил, хексахлороциклохексан (HCN) и линдан вече 
са в списъка в част 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008. 
Следователно тяхното добавяне към част 1 на приложение V следва да бъде
отразено в тази част на приложение I.

(11) Регламент (ЕС) № 757/2010 от 24 август 2010 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно 
устойчивите органични замърсители по отношение на приложения I и III8

привежда в действие решенията, взети в съответствие със Стокхолмската 
конвенция за вписване на хлордекона, пентахлоробензена, хексабромобифенила, 
хексахлороциклохексаните, линдана, тетрабромодифенилетера, 
пентабромодифенилетера, хексабромодифенилетера и хептабромодифенилетера 
в част 1 на приложение А към Стокхолмската конвенция чрез добавяне на тези 
химикали в част А на приложение I към Регламент (ЕО) 850/2004. Следователно 
споменатите химикали следва да бъдат добавени в част 1 на приложение V към 
Регламент (ЕО) № 689/2008.

  
8 ОВ L 223, 25.8.2010, стр. 29.
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(12) Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 
22 октомври 2008 г. относно забраната за износ на метален живак и някои 
живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак9

забранява износа на метален живак и някои живачни съединения и смеси от 
Европейския съюз за трети страни. Следователно гореспоменатите химикали 
следва да бъдат добавени в списъка с химикали в част 2 от приложение V към 
Регламент (ЕО) № 689/2008. Освен това, вписването за живачните съединения в 
част 1 от приложение I трябва бъде изменена, за да се отрази забраната за износ 
на някои живачни съединения и текущото състояние на живачните съединения 
по Директива 98/8/ЕО.

(13) Следователно приложение I и приложение V към Регламент (ЕО) № 689/2008 
следва да бъдат съответно изменени.

(14) С цел да се предостави достатъчно време на държавите-членки и на 
промишлеността да вземат необходимите мерки за прилагането на настоящия 
регламент, неговото прилагане следва да бъде отложено.

(15) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището 
на комитета, създаден по силата на член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (EО) № 689/2008 се изменя в съответствие с приложение I 
към настоящия регламент.

Член 2

Приложение V към Регламент (ЕО) № 689/2008 се изменя в съответствие с 
Приложение II към настоящия Регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от … [OВ: моля, въведете датата, съответстваща на първото число на 
месеца, която съвпада с четиридесетия ден след публикуването или следва този ден]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки.

  
9 ОВ L 304, 14.11.2008, стр. 75.
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Съставено в Брюксел на […]. 

За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение І към Регламент (ЕО) № 689/2008 се изменя, както следва:

1. Част 1 се изменя, както следва:

а) добавят се следните вписвания:

Химикал CAS № Einecs № Код по КН Подкате
гория(*)

Огранич
ения на 
употреба
та (**)

Държави, 
за които не 
се изисква 
уведомяван
е

„Бифентрин 82657-04-3 2916 20 00 p(1) b

Хлортал-диметил + 1861-32-1 217-464-7 2917 39 95 p(1) b

Дифениламин 122-39-4 204-539-4 2921 44 00 p(1) b

Метам 144-54-7
137-42-8

205-632-2
205-239-0

2930 20 00 p(1) b

Триазоксид 72459-58-6 276-668-4 2933 29 90 p(1) b

Трифлумурон 64628-44-0 264-980-3 2924 29 98 p(1) b"

б) вписването за живак се замества със следното:

Химикал CAS № Einecs № Код по КН Подкате
гория(*)

Огранич
ения на 
употреба
та (**)

Държави, 
за които не 
се изисква 
уведомяван
е

„Съединения на 
живака, включително 
неорганични 
съединения на живака, 
алкилживачни 
съединения и 
алкилоксиалкилни и 
арилживачни 
съединения, изброени 
в приложение V #

62-38-4, 
26545-49-3 
и други

200-532-5, 
247-783-7 
и други

2852 00 00 p(1)-p(2) b-b Да се 
проверява 
циркулярн
ият 
документ 
по PIC на 
адрес:
www.pic.int
/“

в) вписването за полибромирани бифенили се замества със следното:



BG 9 BG

Химикал CAS № Einecs № Код по КН Подкате
гория(*)

Огранич
ения на 
употреба
та (**)

Държави, 
за които не 
се изисква 
уведомяван
е

„Полибромирани 
бифенили (РВВ) освен
хексабромбифенил #

13654-09-6, 
27858-07-7 
и други

237-137-2, 
248-696-7 
и други

2903 69 90 i(1) sr Да се 
проверява 
циркулярн
ият 
документ 
по PIC на 
адрес: 
www.pic.int
/“

г) заличава се следното вписване:

Химикал CAS № Einecs № Код по КН Подкате
гория(*)

Огранич
ения на 
употреба
та (**)

Държави, 
за които не 
се изисква 
уведомяван
е

„Хлордекон 143-50-0 205-601-3 2914 70 00 p(2) sr"

д) заличава се следното вписване:

Химикал CAS № Einecs № Код по КН Подкате
гория(*)

Огранич
ения на 
употреба
та (**)

Държави, 
за които не 
се изисква 
уведомяван
е

„Пентабромодифенил 
етер +

32534-81-9 251-084-2 2909 30 31 i(2) sr"

е) заличава се следното вписване:

Химикал CAS № Einecs № Код по КН Подкате
гория(*)

Огранич
ения на 
употреба
та (**)

Държави, за 
които не се 
изисква 
уведомяване

„НСН/Хексахлороцик
лохексан (смесени 
изомери) #

608-73-1 210-168-9 2903 51 00 p(1)-p(2) b-sr За справка: 
циркулярен 
документ по 
PIC на адрес: 
www.pic.int/“

ж) заличава се следното вписване:



BG 10 BG

Химикал CAS № Einecs № Код по КН Подкате
гория(*)

Огранич
ения на 
употреба
та (**)

Държави, за 
които не се 
изисква 
уведомяване

„Линдан (γ-HCH) # 58-89-9 200-401-2 2903 51 00 p(1)-p(2) b-sr За справка: 
циркулярен 
документ по 
PIC на адрес: 
www.pic.int/“

2. Част 2 се изменя, както следва:

а) добавят се следните вписвания:

Химикал CAS № Einecs № Код по КН Категория 
(*)

Ограничения на 
употребата (**)

„Карбосулфан 55285-14-8 259-565-9 2932 99 00 p b

„Хлортал-диметил 1861-32-1 217-464-7 2917 39 95 p b

Трифлуралин 1582-09-8 216-428-8 2921 43 00 p b"

б) заличава се следното вписване:

Химикал CAS № Einecs № Код по КН Категория 
(*)

Ограничения на 
употребата (**)

„Пентабромодифенил 
етер

32534-81-9 251-084-2 2909 30 31 i sr"

3. Част 3 се изменя, както следва:

а) вписването за HCH (смесени изомери) се замества със следното:

Химикал Съответен(ни) 
CAS номер(а)

Код по ХС
Чисто вещество

Код по ХС
Смеси, препарати, 

съдържащи 
веществото

Категория

„HCH (смесени изомери) 
(*)

608-73-1 2903.51 3808.50 пестицид“

а) вписването за линдан се замества със следното:
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Химикал Съответен(ни) 
CAS номер(а)

Код по ХС
Чисто вещество

Код по ХС
Смеси, препарати, 

съдържащи 
веществото

Категория

„Линдан (*) 58-89-9 2903.51 3808.50 пестицид“

а) вписването за полибромирани бифенили (PBB) се замества със следното:

Химикал Съответен(ни) 
CAS номер(а)

Код по ХС
Чисто вещество

Код по ХС
Смеси, препарати, 

съдържащи 
веществото

Категория

„Полибромирани 
бифенили (РВВ)
- (хекса-) (*)
- (окта-)
- (дека-)

36355-01-8
27858-07-7
13654-09-6

- 3824.82 промишле
н 
химикал“

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение V към Регламент (ЕО) № 689/2008 се изменя, както следва:

1. Част 1 се изменя, както следва:

а) добавят се следните вписвания:
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Описание на 
химикал(и)/изделие(я), 

подлежащ(и) на забрана за износ

Допълнителни данни, ако са от значение (напр. наименование 
на химикала, ЕС №, CAS № и др.)

„Хлордекон ЕО № 205-601-3
CAS № 143-50-0
код по КН 2914 70 00

Пентахлорбензен ЕО № 210-172-5
CAS № 608-93-5
код по КН 2903 69 90

Хексабромбифенил ЕО № 252-994-2
CAS № 36355-01-8
код по КН 2903 69 90

Хексахлороциклохексани, 
включително линдан

EC № 200-401-2, 206-270-8, 
206-271-3, 210-168-9
CAS № 58-89-9, 319-84-6, 319-
85-7, 608-73-1
код по КН 2903 51 00

Тетрабромодифенилов етер
C12H6Br4O

EC № 254-787-2 и други
CAS № 40088-47-9 и други
код по КН 2909 30 38

Пентабромодифенил етер
C12H5Br5O

EC № 251-084-2 и други
CAS № 32534-81-9 и други
код по КН 2909 30 31

Хексабромодифенилов етер
C12H4Br6O

EC № 253-058-6
CAS № 36483-60-0 и други
Код по КН 2909 30 38

Хептабромодифенилов етер
C12H3Br7O

EC № 273-031-2
CAS № 68928-80-3 и други
Код по КН 2909 30 38“

2. Част 2 се изменя, както следва:

а) добавят се следните вписвания:

Описание на химикал(и)/изделие(я), 
подлежащ(и) на
забрана за износ

Допълнителни данни, ако са от значение (напр. 
наименование на химикала, ЕС №, CAS № и др.)

„Метален живак и смеси на метален живак с 
други вещества, включително сплави на живака 
с концентрация на живак поне 95 тегл. %

CAS № 7439-97-6
код по КН 2805 40

Съединения на живака, с изключение на 
съединения, изнасяни за изследователски и 
развойни, медицински и аналитични цели

Цинабаритна руда, живачен(I) хлорид (Hg2CL2, 
CAS № 10112-91-1), живачен(II) окис (HgO, CAS 
№ 21908-53-2); код по КН 2852 00 00“


