ПРОЕКТ
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ
ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
§ 1. В чл. 1, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква в) след думите „Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите, наричан понататък „Регламент (ЕО) № 648/2004“ се добавя „и Регламент (ЕО) № 259/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други
фосфорни съединения в потребителски перилни детергенти и потребителски
детергенти за автоматични съдомиялни машини (ОВ, L 94, 30.3.2012 г.), наричан
по-нататък Регламент (ЕО) № 259/2012“.
2. Буква г) се изменя така:
„г) Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли
2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ, L 201, 27.7.2012),
наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 649/2012“.
§ 2. В чл. 3, ал. 3 след думите „Регламент (ЕО) № 648/2004” се добавя „и
Регламент (ЕС) № 259/2012”, а думите „чл. 3 (1) от регламента” се заменят с
„чл. 3 (1) от Регламент (ЕО) № 648/2004”.
§ 3. В заглавието на Глава трета след думите „Мерки за прилагане на
Регламент (ЕО) № 648/2004“ се добавя „и Регламент (ЕС) № 259/2012“.
§ 4. В член 8 след думите „Регламент (ЕО) № 648/2004“ се добавя „и Регламент
(ЕС) № 259/2012”.
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Националния център по опазване на общественото здраве“
се заменят с „Националния център за обществено здраве и анализи и
Изпълнителната агенция по околна среда.“
2. Алинея 10 се изменя така:
„(10). Работата на експертния съвет по:
а) оценка на приоритетни вещества по смисъла на ал. 6, се обезпечава
със средства от Европейската агенция по химикали, в съответствие с чл.
14 (1) от Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията за таксите и
плащанията, дължими на Европейската агенция по химикали, в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
б) изготвяне на мотивирано предложение и досие за ограничаване,
разрешаване или хармонизиране на класификацията и етикетирането на
опасни вещества по смисъла на ал. 7 и 9, се обезпечава със средства от
бюджета на Министерство на околната среда и водите.
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§ 6. В чл. 21б, ал. 2 думите „Националния център по опазване на общественото
здраве“ се заменят с „Националния център за обществено здраве и анализи“.
§ 7. В чл. 21в, ал. 3 думите „ежегодно до 31 март и обхваща пуснатите на
пазара през предходната календарна година“ се заменят с „преди първото
пускане на пазара на химичните“.
§ 8. В заглавието на Глава шеста думите „Регламент № (ЕО) 689/2008“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 649/2012“.
§ 9. В чл. 22а се правят следните изменения:
1. „Алинея 1 се изменя така:
„(1). Преди първия за годината износ на опасно химично вещество в
самостоятелен вид или в смес съгласно чл. 8 (2) от Регламент (ЕС) № 649/2012
или в състава на изделие съгласно чл. 15 (1) от Регламент (ЕС) № 649/2012,
износителят подава до Министерство на околната среда и водите уведомление
за износ по електронен път чрез базата данни на Европейската агенция по
химикали, в съответствие със срока и формата, определени в чл. 8 (2) от същия
регламент.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2). Към уведомлението по ал. 1 се прилага информационен лист за
безопасност на химичното вещество или сместа, изготвен в съответствие с
Приложение II на Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) и чл. 17 (4) от Регламент
(ЕС) № 649/2012.”
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3). При допуснати грешки и непълноти в уведомлението по ал. 1, министърът
на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице
уведомява за това износителя чрез базата данни на Европейската агенция по
химикали в 5-дневен срок от датата на подаване на информацията по чл. 8 (2)
от Регламент (ЕС) № 649/2012.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Износителят коригира допуснатите грешки и непълноти в 5-дневен срок от
датата на получаване на уведомлението по ал. 3”.
5. Настоящата ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Регламент (ЕО) № 689/2008“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 649/2012““.
6. Създава се алинея 6:
„(6) За обработка на уведомлението по ал. 1, износителят заплаща такса на
основание чл. 8 (8) от Регламент (ЕС) № 649/2012, съгласно чл. 72 от Закона за
опазване на околната среда.“
§ 10. Чл. 22б се отменя.
§ 11. Чл. 22в се отменя.
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§ 12. В чл. 22г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 689/2008 по реда на чл. 21 от регламента“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 649/2012 по реда на чл. 22 (1) от регламента“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 17 от Регламент (ЕО) № 689/2008“ се заменят с „по чл.
18 от Регламент (ЕС) № 649/2012“.
3. В ал. 3, т. 3 думата „регистрирани“ се заличава, а думите „на чл. 7 и на чл. 13
(6) от Регламент (ЕО) № 689/2008“ се заменят с думите „на чл. 8 и на чл. 14 (6)
от Регламент (ЕС) № 649/2012“.
§ 13. В чл. 22д думите „съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 689/2008“ се
заменят със „съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 649/2012“.
§ 14. В чл. 22ж се създава алинея 3:
„(3) Притежателят на запаси в количества над 50 кг на опасни вещества от
Приложение I и/или II на Регламент (ЕО) № 850/2004, чиято употреба(и) е
разрешена(и),, представя на министъра на околната среда и водите
информация относно вида и количеството на тези запаси и мерките за
безопасното им съхранение, в сроковете, определени в чл. 5 (2) от същия
регламент.“
§ 15. Наименованието на глава седма се изменя така:
„Контрол върху химичните вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси и
в изделия.“
§ 16. В чл. 25 се създава точка 17а:
„17а. ограничаване на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в
потребителски перилни детергенти и потребителски детергенти за автоматични
съдомиялни машини съгласно Регламент (ЕС) № 259/2012“.
§ 17. В чл. 27, ал. 1 числото „17“ се заменя с „17а“.
§ 18. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 след думите „пуснато на пазара химично вещество“ се добавя „в
самостоятелен вид, в състава на смес или в изделие,“, а думите „безопасността
на хората, министърът на здравеопазването или оправомощено от него
длъжностно лице, може да разпореди“ се заменят с „безопасността на хората
и/или околната среда, министърът на здравеопазването и/или министърът на
околната среда и водите или оправомощени от тях длъжностни лица, могат да
разпоредят“.
2. В ал. 7 след думите „човешкото здраве“ се добавя „и/или околната среда.“
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „химични вещества и/или смеси“ се заменят с „химични
вещества, смеси и/или изделия“.
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2. В ал. 2 думите „смеси и/или биоциди“ се заменят със „смеси, в т. ч. биоциди
и/или изделия“.
§ 20. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се точка 27а:
„27а. наруши ограниченията за употреба на фосфати и други фосфорни
съединения в потребителски перилни детергенти и потребителски детергенти
за автоматични съдомиялни машини съгласно чл. 4а от Регламент (ЕС) №
259//2012“.
2. В точка 35 думите „съгласно чл. 7 и чл. 14 (1) от Регламент (ЕО) № 689/2008“
се заменят със „съгласно чл. 8 и чл. 15 (1) от Регламент (ЕС) № 649/2012“.
3. В точка 36 думите „съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 689/2008“ се
заменят със „съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 649/2012“.
4. В точка 37 думите „наруши забраните за износ по чл. 14 (2) от Регламент
(ЕО) № 689/2008“ се заменят с „наруши забраните за износ по чл. 15 (2) от
Регламент (ЕС) № 649/2012“.
5. В точка 38 думите „информация по чл. 9, 15 и 16 от Регламент (ЕО) №
689/2008“ се заменят с „информация по чл. 10, 16 и 17 от Регламент (ЕС) №
649/2012.“
6. В ал. 3, т. 3 след числото „17“ се добавя „17а“, а след числото „27“, се добавя
„27а“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 21. Навсякъде в Закона думите „Регламент (ЕО) № 689/2008 се заменят с
„Регламент (ЕС) № 649/2012“.
§ 22. Разпоредбите на § 1, т. 2, § 8 до 13 и § 20, т. 2 до 5 влизат в сила от 1
март 2014 г.
§ 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
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