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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

На 17 май 2004 г. влезе в сила Стокхолмската конвенция за устойчивите органични 

замърсители („Конвенцията“), одобрена с Решение 2006/507/ЕО на Съвета
1
. Целта на 

Конвенцията е да се защитят здравето на човека и околната среда от устойчивите 

органични замърсители (УОЗ). Конвенцията определя рамка, базирана на принципа за 

предпазливост, с оглед елиминиране на производството, употребата, вноса и износа на 

УОЗ, безопасното им манипулиране и обезвреждане, както и елиминиране или 

намаляване на някои непреднамерени емисии на УОЗ. 

С Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета
2
 в правото на 

Съюза се въвеждат задълженията, установени в Конвенцията и в Протокола за 

устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансгранично замърсяване 

на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. („Протокола“), одобрен с Решение 

2004/259/ЕО на Съвета
3
. 

Съгласно член 8, параграф 1 от Конвенцията всяка страна по Конвенцията може да 

представи предложение пред Секретариата за включване на определено химично 

вещество в приложение А, Б и/или В към Конвенцията, което впоследствие се 

разглежда от Комитета за преглед на устойчивите органични замърсители (КПУОЗ) в 

съответствие с член 8, параграфи 3 и 4. Предложението трябва да съдържа 

информацията, определена в приложение Г. Въз основа на препоръката на КПУОЗ 

Конференцията на страните взема решение за включването на дадено вещество в 

приложение А (елиминиране), приложение Б (ограничаване) и/или приложение В 

(непреднамерено производство). Процедурата за приемане на изменения на 

приложенията се урежда с член 22 от Конвенцията. 

Употребата на метоксихлор като активно вещество в продукти за растителна защита и 

биоциди е забранена в Европейския съюз по силата съответно на 

Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета
4
 и 

Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
5
. Освен това 

метоксихлорът не е регистриран в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета
6
 и следователно не е разрешено да се произвежда 

                                                 
1
 Решение 2006/507/ЕО на Съвета от 14 октомври 2004 г. за сключване от името на Европейската 

общност на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (ОВ L 209, 

31.7.2006 г., стр. 1). 
2
 Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно 

устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 

30.4.2004 г., стр. 7). 
3
 Решение 2004/259/ЕО на Съвета от 19 февруари 2004 г. относно сключването от името на 

Европейската общност на Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията 

от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (ОВ L 81, 

19.3.2004 г., стр. 35). 
4
 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. 

относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 

79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1). 
5
 Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно 

предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1). 
6
 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 
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или пуска на пазара в Съюза в количества от един тон или повече на година за един 

производител или вносител. 

Според наличната информация и данни за характерните свойства на метоксихлора, 

които бяха оценени по критериите от приложение Г към Конвенцията, може да се 

заключи, че метоксихлорът е устойчив, биоакумулиращ  и токсичен. Освен това 

метоксихлорът се пренася в околната среда на големи разстояния и е бил откриван в 

отдалечени райони като Арктика. С оглед на информацията за свойствата на 

метоксихлора като устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество и като вещество, 

пренасящо се в околната среда на големи разстояния, се изказва предложението, че 

метоксихлорът отговаря на критериите от приложение Г към Конвенцията, поради 

което той следва да бъде разглеждан като УОЗ. Подробна информация за оценката 

може да бъде намерена в научното досие, което ще придружава предложението за 

включване на метоксихлора в приложение А към Стокхолмската конвенция. 

Въпреки че употребата на метоксихлор като активно вещество в продукти за 

растителна защита и биоциди беше забранена в Съюза преди няколко години и не са 

известни други негови употреби, не може да се изключи, че метоксихлор все още се 

произвежда, използва или се отделя като емисии в други държави. Предвид потенциала 

на този химикал за разпространение на далечни разстояния в околната среда взетите на 

национално ниво или на равнището на ЕС мерки не са достатъчни за опазване на 

високото ниво на защита на околната среда и здравето на човека, поради което са 

необходими действия в по-широк международен аспект. 

С оглед на следващото заседание на Комитета за преглед на устойчивите органични 

замърсители през септември 2019 г. е целесъобразно Комисията от името на Съюза да 

представи на Секретариата на Стокхолмската конвенция предложение за включването 

на метоксихлор в приложение A. Това предложение ще бъде разгледано в съответствие 

с критериите и процедурите по Конвенцията преди вземането на решение за включване 

в списъка от Конференцията на страните. 

• Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на 

политиката 

Предложението е съгласувано с Регламент (ЕО) № 850/2004, с който Стокхолмската 

конвенция се прилага в Съюза, и допълва прилагането му. То е в пълно съответствие с 

целта за защита на здравето на човека и на околната среда от устойчивите органични 

замърсители. 

• Съгласуваност с други политики на Съюза 

Предложението е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Регламент (ЕС) 

№ 528/2012, тъй като и в двата акта се предвиждат критерии, непозволяващи пускането 

на пазара и употребата на вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични, 

и на вещества, които са класифицирани като УОЗ. За да се гарантира съгласуваност, 

взаимоотношенията между Стокхолмската конвенция, Регламент (ЕО) № 850/2004 и 

                                                                                                                                                         
създаване на Европейска агенция по химикали, 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 Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 
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Регламент (ЕО) № 1907/2006 по отношение на изискванията за ограничаване и 

разрешаване са разгледани в документ за консенсус
7
.  

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 

Процесуалноправното основание за предложеното решение на Съвета е член 218, 

параграф 9 от ДФЕС, който е подходящото основание за акт, с който се определя 

позицията на Европейския съюз по отношение на международно споразумение, в 

настоящия случай — Стокхолмската конвенция. 

Материалноправното основание е член 192, параграф 1 от ДФЕС с оглед на това, че 

мерките, договаряни по Стокхолмската конвенция, в повечето случаи преследват 

екологична цел (т.е. елиминирането на устойчивите органични замърсители). 

• Субсидиарност (при неизключителна компетентност)  

Устойчивите органични замърсители са проблем в световен мащаб, а Стокхолмската 

конвенция се прилага в Съюза чрез Регламент (ЕО) № 850/2004. Тъй като Съюзът е 

страна по Конвенцията, е целесъобразно предложението за нов химикал да бъде 

направено от Съюза. 

• Пропорционалност 

Устойчивите органични замърсители са проблем в световен мащаб, а Стокхолмската 

конвенция има за цел да бъде преустановено производството и употребата им. Поради 

това е целесъобразно да се предложи включването на посочения химикал в рамките на 

Конвенцията с цел да се гарантира предприемането на подходящи действия на световно 

равнище. 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Консултации със заинтересованите страни 

Предложението беше обсъдено с държавите членки и други заинтересовани страни в 

рамките на няколко заседания на компетентните органи по Регламент (ЕО) № 850/2004 

и допълнително по време на заседание и чрез размяна на писма от експертната група по 

УОЗ на Европейската агенция по химикали, като всички получени коментари бяха 

разгледани. 

• Оценка на въздействието 

Не беше извършена оценка на въздействието. Предложението за включването на този 

химикал в Конвенцията няма да окаже въздействие, тъй като според данните той не се 

използва в ЕС. В случай че КПУОЗ заключи, че химикалът представлява устойчив 

органичен замърсител, той ще направи оценка на въздействието на потенциалните 

мерки за управление, като вземе предвид социално-икономическата информация. 

                                                 
7
 http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/special-cases_en  

http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/special-cases_en
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• Регулаторна пригодност и опростяване 

Предложението не оказва въздействие върху търговската дейност, тъй като химикалът 

няма търговска употреба в Съюза, поради което микропредприятията не са освободени 

и не са включени специални правила за МСП. Предложението не оказва въздействие 

върху секторната конкурентоспособност на ЕС, нито върху търговията, тъй като 

химикалът не се търгува между Съюза и трети държави. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Предложението няма отражение върху бюджета. 

5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

• Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване 

Счита се, че няма необходимост от план за изпълнение, нито от мониторинг, оценка и 

докладване. 

• Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението 

С предложението Комисията се оправомощава да предложи метоксихлор по 

Стокхолмската конвенция от името на Европейския съюз. 
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2019/0039 (NLE) 

Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за представянето от името на Европейския съюз на предложение за включването 

на метоксихлор в приложение А към Стокхолмската конвенция за устойчивите 

органични замърсители 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 192, параграф 1, във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия,  

като има предвид, че: 

(1) На 14 октомври 2004 г. Европейската общност сключи Стокхолмската 

конвенция за устойчивите органични замърсители с Решение № 2006/507/ЕО на 

Съвета
8
. 

(2) Като страна по Конвенцията Съюзът може да внася предложения за изменение 

на приложенията към Конвенцията. В приложение А към Конвенцията се 

изброяват устойчивите органични замърсители, подлежащи на елиминиране, в 

приложение Б се изброяват устойчивите органични замърсители, подлежащи на 

ограничаване, а в приложение В се изброяват устойчивите органични 

замърсители, чието изпускане вследствие на непреднамерено производство 

подлежи на намаляване или елиминиране.  

(3) Според наличната научна информация и докладите за преглед, както и предвид 

критериите за проверка от приложение Г към Конвенцията, метоксихлорът 

проявява характеристики на устойчив органичен замърсител.  

(4) Метоксихлорът не е одобрен като активно вещество в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета
9
 и поради това не 

може да бъде пускан на пазара или използван в Съюза в продукти за растителна 

защита. Метоксихлорът не е одобрен и като активно вещество в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
10

 и поради 

това не може да бъде пускан на пазара или използван в Съюза в биоциди. Освен 

това метоксихлорът не е регистриран в съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета
11

 и следователно не е 

                                                 
8
 Решение 2006/507/ЕО на Съвета от 14 октомври 2004 г. за сключване от името на Европейската 

общност на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (ОВ L 209, 

31.7.2006 г., стр. 1). 
9
 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. 

относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 

79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1). 
10

 Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно 

предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1). 
11

 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 
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разрешено да се произвежда или пуска на пазара в Съюза в количества от един 

тон или повече на година за един производител или вносител. 

(5) Въпреки че употребата на метоксихлор беше преустановена в Съюза преди 

много години, той все още може да бъде използван като пестицид и разпръскван 

в околната среда извън Съюза, което може да е и причината, поради която той се 

открива в околната среда. Предвид потенциала на метоксихлора за 

разпространение на далечни разстояния в околната среда взетите на национално 

равнище мерки и тези на равнището на Съюза не са достатъчни за опазване на 

високо ниво на защита на околната среда и здравето на човека, поради което са 

необходими действия в по-широк международен аспект. 

(6) Поради това Съюзът следва да представи на Секретариата на Конвенцията 

предложение за включване на метоксихлор в приложение А към Конвенцията, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Съюзът представя предложение за включването на метоксихлор (CAS №: 72-43-5, ЕО 

№ 200-779-9) в приложение А към Стокхолмската конвенция за устойчивите органични 

замърсители („Конвенцията“). 

Комисията предава предложението от името на Съюза на Секретариата на Конвенцията 

заедно с цялата информация, която се изисква съгласно приложение Г към нея. 

Член 2 

Адресат на настоящото решение е Комисията. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 

 Председател 

                                                                                                                                                         
създаване на Европейска агенция по химикали, 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 Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 
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