ПРОЕКТ
МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита от вредното въздействие на опасните химични вещества и
смеси
Настоящият законопроект има следните цели и мотиви:
1. Въвеждане на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 649/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и
вноса на опасни химикали, (OB, L 201 от 27.07.2012 г.) в националното
законодателство.
Регламент (ЕО) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали изменя и
отменя Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и Съвет от 17 юни 2008
г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ, L204 от 31.07.2008 г.), което налага
въвеждането на мерки за прилагането му. С този регламент се осигурява прилагането
на Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано
съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди
(PIC процедура) в ЕС.
С измененията в закона се цели:
-

въвеждане на балансиран механизъм за разрешаване на износа на химикали от
части 2 и 3 на Приложение I от регламента при липса на отговор за внос от
страна на компетентни органи на държавите-вносители;

-

прецизиране на процедурата, по която се осъществява износа на опасни
химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия. В изпълнение на
задълженията по уведомяване на компетентния орган (МОСВ), износителите
получават възможност за отдалечен електронен достъп чрез базата данни на
Европейската агенция по химикали (ЕСНА). По този начин се оптимизира
дейността на икономическите оператори и компетентните органи при
изпълнението на задълженията им по уведомяване за износ съгласно
изискванията на регламента;

-

прецизиране на административно-наказателните мерки, свързани с прилагането
на Регламент (ЕС) № 649/2012.

2. Въвеждане на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 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 потребителските перилни детергенти и
потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини (OB, L
94 от 30.03.2012 г.) в националното законодателство.
С измененията в закона се цели:
-

определяне на контролните правомощия на министъра на околната среда и
водите във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 259/2012;
прецизиране на административно-наказателните мерки, свързани с прилагането
на Регламент (ЕС) № 259/2012;
постига се ограничаване употребата на фосфати и други фосфорни съединения в
потребителски перилни детергенти и потребителски детергенти за автоматични
съдомиялни машини, свързано с безопасността на хората и/или околната среда.
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3. Въвеждане на изменение, свързано с осигуряването на средства от бюджета
на МОСВ, с цел обезпечаване на специфичните дейности на Експертния
съвет за оценка на приоритетни вещества.
С измененията и допълненията в закона се цели:
-

1.
2.
3.
4.

обезпечаване на дейностите на Експертния съвет за оценка на приоритетни
вещества и създаване на условия за устойчивото му и ефективно
функциониране. Експертният съвет предстои да бъде създаден със Заповед на
министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 21 ал. 1 от Закона за защита
от вредното въздействие на опасните химични вещества и смеси.
В рамките на предвидените от закона дейности на Експертен съвет за оценка
на приоритетни вещества, като консултативен и оперативен орган, се
включват оценка на приоритетни вещества и изготвяне на мотивирано
предложение до министъра на околната среда и водите за:
хармонизирано класифициране и етикетиране на вещество съгласно чл. 37 (1) от
Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
идентифициране на веществото съгласно чл. 59 (3) от Регламент (ЕО) №
1907/2006 (REACH), като предизвикващо особено безпокойство;
ограничаване на веществото съгласно чл. 69 (4) от Регламент (ЕО) № 1907/2006
(REACH);
ограничаване на употребата на вещество или група от вещества в електрическо и
електронно оборудване.
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