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(1) Текст от значение за ЕИП.
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Актовете, чиито заглавия се отпечатват със светъл шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък
срок на действие.
Заглавията на всички останали актове се отпечатват с получер шрифт и се предшестват от звездичка.
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РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/997 НА СЪВЕТА
от 8 юни 2017 година
за изменение на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно отпадъците по отношение на опасното свойство HP 14 „Токсични за околната
среда“
(текст от значение за ЕИП)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно
отпадъците и за отмяна на определени директиви (1), и по-специално член 38, параграф 2 от нея,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

В приложение III към Директива 2008/98/ЕО са изброени свойства на отпадъците, които ги правят опасни.

(2)

Съгласно Директива 2008/98/ЕО класификацията на отпадъци като опасни отпадъци следва да се основава, inter
alia, на законодателството на Съюза относно химикалите, по-специално по отношение на класификацията на
смесите като опасни, включително прилаганите за тази цел пределно допустими стойности на концентрациите.
С Решение 2000/532/ЕО на Комисията (2) се установява списък на видовете отпадъци с цел да се насърчава
хармонизирана класификация на отпадъците и да се осигури хармонизирано определяне на опасните свойства на
отпадъците в рамките на Съюза.

(3)

В приложение III към Директива 2008/98/ЕО се предвижда, че присъждането за свойство на опасност HP 14
„Токсични за околната среда“ се извършва въз основа на критериите, определени в приложение VI към Директива
67/548/ЕИО на Съвета (3).

(4)

Директива 67/548/ЕИО бе отменена, считано от 1 юни 2015 г., и заменена с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на
Европейския парламент и на Съвета (4). Посочената директива може обаче да продължи да се прилага за някои
смеси до 1 юни 2017 г., в случай че те са били класифицирани, етикетирани и опаковани в съответствие с
Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) и вече пуснати на пазара преди 1 юни 2015 г.

(1) ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.
(2) Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в
съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване
на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци
(ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).
(3) Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби
относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
5
( ) Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и админи
стративните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (ОВ L 200,
30.7.1999 г., стр. 1).
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(5)

Приложение III към Директива 2008/98/ЕО беше заменено с Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията (1), за да
може при необходимост определенията за опасни свойства да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 и позоваванията на Директива 67/548/ЕИО да се заменят с позовавания на Регламент (ЕО)
№ 1272/2008.

(6)

Определението на опасното свойство HP 14 „Токсични за околната среда“ не бе изменено с Регламент (ЕС)
№ 1357/2014, тъй като бе необходимо допълнително проучване, за да се гарантира пълнотата и представител
ността по отношение на информация за възможните въздействия на привеждането в съответствие на оценката на
опасното свойство HP 14 „Токсични за околната среда“ с критериите, установени в Регламент (ЕО) № 1272/2008.
Тъй като понастоящем това проучване е завършено, подходящо е да се отразят направените в него препоръки при
оценката на опасното свойство HP 14 „Токсични за околната среда“ във връзка с отпадъците, предвидена в
приложение III към Директива 2008/98/ЕО, и тази оценка да се приведе в съответствие, доколкото е възможно, с
критериите, установени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 за оценката на токсичността за околната среда на
химикалите. При класифицирането за опасност на отпадъците по отношение на опасното свойство HP 14
„Токсични за околната среда“ чрез прилагане на изчислителни формули, следва да се прилагат общите гранични
стойности, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(7)

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 съдържа хармонизирани мултипликационни коефициенти,
определени за ограничен брой вещества, класифицирани като „опасни за водната среда, с остра опасност от
категория 1“ или „опасни за водната среда, с хронична опасност от категория 1“, които се използват за определяне
на класификацията на сместа, в която се срещат такива вещества. В светлината на постигнатия напредък в
определянето на тези мултипликационни коефициенти Комисията може, в съответствие с член 38, параграф 2 от
Директива 2008/98/ЕО, да направи преглед на изчислителния метод за оценка на веществата по отношение на
опасното свойство HP 14 „Токсични за околната среда“ с оглед на евентуалното включване на мултипликационни
коефициенти в този метод.

(8)

Когато се провежда изпитване за оценка на отпадъци по отношение на опасното свойство HP 14 „Токсични за
околната среда“, целесъобразно е да се прилагат съответните методи, определени в Регламент (ЕО) № 440/2008 на
Комисията (2) или други международно признати методи и насоки за изпитване. В Решение 2000/532/ЕО се
предвижда, че ако опасно свойство на отпадък е оценено както с помощта на изпитване, така и с използване на
концентрациите на опасни вещества, посочени в приложение III към Директива 2008/98/ЕО, приоритет трябва да
имат резултатите от изпитването. Освен това, следва да бъде взет предвид член 12 от Регламент (ЕО)
№ 1272/2008, и по-специално буква б) от него, както и методологиите за неговото прилагане. Целесъобразно е
Комисията да насърчава обмена на добри практики във връзка с методите за изпитване за оценка на вещества, що
се отнася до опасното свойство HP 14 „Токсични за околната среда“, с оглед на евентуалната им хармонизация.

(9)

Целесъобразно е да се осигури на дружествата и компетентните органи достатъчно време, за да се адаптират към
новите изисквания.

(10)

Комитетът, посочен в член 39 от Директива 2008/98/ЕО, не предостави становище за мерките, предвидени в
настоящия регламент. Поради това мерките следва да бъдат приети от Съвета в съответствие с член 5а, параграф 4
от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (3).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение III към Директива 2008/98/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент:

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Прилага се от 5 юли 2018 г.
(1) Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията от 18 декември 2014 г. за замяна на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 89).
(2) Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008 г. за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH) (ОВ L 142, 31.5.2008 г., стр. 1).
(3) Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия,
предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Люксембург на 8 юни 2017 година.
За Съвета
Председател
K. SIMSON
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение III към Директива 2008/98/ЕО се изменя, както следва:
1) Вписването за HP 14 „Токсични за околната среда“ се заменя със следното:
„HP 14 „Токсични за околната среда“: отпадъци, които представляват или могат да представляват непосредствени или
проявяващи се след време рискове за един или повече компоненти на околната среда.
Отпадъци, които отговарят на някое от следните условия, се класифицират като опасни със свойство HP 14:
— Отпадъци, които съдържат вещество, класифицирано като озоноразрушаващо с код на предупреждение за опасност
H420 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (*), като концен
трацията на това вещество е равна или по-висока от пределната концентрация от 0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
— Отпадъци, които съдържат едно или повече вещества, класифицирани като представляващи остра опасност за
водната среда с код на предупреждение за опасност H400 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, като
концентрацията на тези вещества е равна или по-висока от пределната концентрация от 25 %. За такива вещества
се прилага гранична стойност от 0,1 %.
[Σ c (H400) ≥ 25 %]
— Отпадъци, които съдържат едно или повече вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за
водната среда от категории 1, 2 или 3 с код на предупреждение за опасност H410, H411 или H412 в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, като сборът от всички концентрации на всички вещества, класифи
цирани като представляващи хронична опасност за водната среда от категория 1 (H410), умножен по 100 и
прибавен към сбора от концентрациите на всички вещества, класифицирани като представляващи хронична
опасност за водната среда от категория 2 (H411), умножен по 10 и прибавен към сбора от концентрациите на
всички вещества, представляващи хронична опасност за водната среда от категория 3 (H412), е равен или по-висок
от пределната концентрация от 25 %. За вещества, класифицирани като H410, се прилага гранична стойност от
0,1 %, а за вещества, класифицирани като H411 или H412, се прилага граничната стойност от 1 %.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
— Отпадъци, които съдържат едно или повече вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за
водната среда от категории 1, 2, 3 или 4 с код(ове)на предупреждение за опасност H410, H411, H412 или H413
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, като сборът на концентрациите на всички вещества, класифицирани
като представляващи хронична опасност за водната среда, е равен или по-висок от пределната концентрация от
25 %. За вещества, класифицирани като H410, се прилага гранична стойност от 0,1 %, а за вещества, класифи
цирани като H411, H412 или H413, се прилага граничната стойност от 1 %.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
където: Σ = сбор, а c = концентрации на веществата.
(*) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифици
рането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).“
2) Бележката под вписването за HP 15 се заличава.

14.6.2017 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/998 НА КОМИСИЯТА
от 12 юни 2017 година
за изменение за 268-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои
специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с
организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограни
чителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1),
и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,
като има предвид, че:
(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от
мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 7 юни 2017 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши
да измени едно вписване в своя списък на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага
замразяване на средства и икономически ресурси. Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002
следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 12 юни 2017 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Началник на Службата за инструментите в областта
на външната политика

(1) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

L 150/6

BG

Официален вестник на Европейския съюз

14.6.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационните данни за вписването „Фронта Al-Nusrah за хората от Изтока (известен още като а) Победния фронт,
б) Jabhat al-Nusrah, в) Jabhet al-Nusra, г) Фронта Al-Nusrah, д) Фронта Al-Nusra, е) Мрежата „Ansar al-Mujahideen“,
ж) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Други сведения: а) действа в Сирия; б) преди е фигурирал в списъка
между 30 май 2013 г. и 13 май 2014 г. като друго име за Ал Кайда в Ирак. Дата на определянето, посочено в член 2а,
параграф 4, буква б): 14.5.2014 г.“ в раздел „Юридически лица, групи и образувания“ на приложение I към Регламент
(ЕО) № 881/2002 се заменят със следното:
„Фронта Al-Nusrah за хората от Изтока (известен още като а) Победния фронт, б) Jabhat al-Nusrah, в) Jabhet al-Nusra,
г) Фронта Al-Nusrah, д) Фронта Al-Nusra, е) Мрежата „Ansar al-Mujahideen“, ж) Levantine Mujahideen on the
Battlefields of Jihad, з) Jabhat Fath al Sham, и) Jabhat Fath al-Sham, й) Jabhat Fatah al-Sham, к) Jabhat Fateh
Al-Sham, л) Фронта Fatah al-Sham, м) Фронта Fatah al-Sham, н) Фронта Conquest of the Levant, о) Фронт за
освобождение на al Sham, п) Фронт за завладяване на Сирия/Леванта, р) Фронт за освобождение на Леванта,
с) Фронт за завладяване на Сирия). Други сведения: а) Действа в Сирийската арабска република и Ирак; б) преди е
фигурирал в списъка между 30 май 2013 г. и 13 май 2014 г. като друго име за Ал Кайда в Ирак. Дата на
определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 14.5.2014 г.“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/999 НА КОМИСИЯТА
от 13 юни 2017 година
за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и
на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид 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
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 (1), и по-специално членове 58 и 131 от него,
като има предвид, че:
(1)

Веществото 1-бромпропан (n-пропил бромид) отговаря на критериите за класифициране като токсично за
репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета (2) и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, установени в член 57, буква в) от посочения регламент.

(2)

Веществото диизопентилфталат отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията
(категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване
в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква в) от посочения регламент.

(3)

Веществото 1,2-бензендикарбоксилна киселина ди-C6-8-разклонени алкилестери, богати на C7, отговаря на
критериите за класифициране като токсично за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, установени в член 57, буква в) от посочения регламент.

(4)

Веществото 1,2-бензендикарбоксилна киселина ди-C7-11-разклонени и линейни алкилестери отговаря на
критериите за класифициране като токсично за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, установени в член 57, буква в) от посочения регламент.

(5)

Веществото 1,2-бензендикарбоксилна киселина, дипентилестер, разклонен и линеен, отговаря на критериите за
класифициране като токсично за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и
поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006,
установени в член 57, буква в) от посочения регламент.

(6)

Веществото бис(2-метоксиетил) фталат отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията
(категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване
в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква в) от посочения регламент.

(7)

Веществото дипентилфталат отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията
(категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване
в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква в) от посочения регламент.

(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
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(8)

Веществото N-пентил-изопентилфталат отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията
(категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване
в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква в) от посочения регламент.

(9)

Когато съдържа определен процент бензо(а)пирен, веществото антраценово масло отговаря на критериите за
класифициране като канцерогенно (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това
отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57,
буква а) от посочения регламент. Това вещество е също така устойчиво, биоакумулиращо и токсично, както и
много устойчиво и много биоакумулиращо в съответствие с критериите, изложени в приложение XIII към
Регламент (ЕО) № 1907/2006, и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към
посочения регламент, установени в член 57, букви г) и д) от него.

(10)

Веществото смола (каменовъглен пек) от високотемпературен каменовъглен катран, отговаря на критериите за
класифициране като канцерогенно (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това
отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57,
буква а) от посочения регламент. Това вещество е също така устойчиво, биоакумулиращо и токсично, както и
много устойчиво и много биоакумулиращо в съответствие с критериите, изложени в приложение XIII към
Регламент (ЕО) № 1907/2006, и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към
посочения регламент, установени в член 57, букви г) и д) от него.

(11)

Групата вещества 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол), етоксилиран (която обхваща ясно определени вещества и
вещества с неизвестен или променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали (UVCB
вещества), полимери и хомолози) представлява вещества, които при своето разграждане проявяват свойства,
нарушаващи функциите на ендокринната система, за които има научно доказателство за вероятни сериозни
въздействия върху околната среда. Като такива те пораждат степен на безпокойство, еквивалентна с тези на другите
вещества, изброени в член 57, букви а) — д) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и поради това отговарят на
критериите за включване в приложение XIV към посочения регламент, установени в член 57, буква е) от него.

(12)

Групата вещества 4-нонилфенол, разклонен и линеен, етоксилиран (включително вещества с линейна и/или
разклонена алкилна верига с въглеродно число 9, ковалентно свързани с фенол в позиция 4, етоксилирани,
обхващащи UVCB вещества и ясно определени вещества, полимери и хомолози, които включват някой от
отделните изомери и/или комбинации от такива), представлява вещества, които при своето разграждане проявяват
свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, за които има научно доказателство за вероятни
сериозни въздействия върху околната среда. Като такива те пораждат степен на безпокойство, еквивалентна с тези
на другите вещества, изброени в член 57, букви а) — д) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и поради това отговарят
на критериите за включване в приложение XIV към посочения регламент, установени в член 57, буква е) от него.

(13)

Тези вещества са идентифицирани и включени в списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006. Освен това те са определени за приоритетни за включване в приложение XIV към
Регламент (ЕО) № 1907/2006 от Европейската агенция по химикали („Агенцията“) в препоръките ѝ от 6 февруари
2014 г. (1) и 1 юли 2015 г. (2) в съответствие с член 58 от посочения регламент. Допълнително Комисията получи
информация за социално-икономическото въздействие, предоставена в многобройните коментари на заинтересовани
страни след получаването на петата препоръка на Агенцията, както и в рамките на обществената консултация,
проведена успоредно с обществената консултация на Агенцията във връзка с нейната шеста препоръка. Независимо
от получената информация е целесъобразно посочените вещества да бъдат включени в това приложение.

(14)

В съответствие с препоръките на Агенцията от 6 февруари 2014 г. и 1 юли 2015 г. е целесъобразно да бъдат
посочени датите, посочени в член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Тези
дати са определени въз основа на очакваното време, което би било необходимо за подготовка на заявлението за
разрешение, като се вземе предвид наличната информация за различните вещества и информацията, получена по
време на обществената консултация, проведена в съответствие с член 58, параграф 4 от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006. За тази цел следва да се вземе под внимание и капацитетът на Агенцията да разгледа заявленията в
сроковете, предвидени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, както е предвидено в член 58, параграф 3 от посочения
регламент.

(15)

За всяко от веществата, посочени в приложението към настоящия регламент, няма причини датата, посочена в
член 58, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, да бъде определена след срока от
18 месеца след датата, предвидена в член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от посочения регламент.

(1) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
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(16)

В член 58, параграф 1, буква д) във връзка с член 58, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда
възможност за освобождаване от изискването за разрешаване на употреби или категории употреби в случаите,
когато съществува специално законодателство на Съюза, с което се налагат минимални изисквания, свързани със
защитата на здравето на човека или опазването на околната среда, като се осигурява подходящ контрол на
рисковете. В съответствие с наличната понастоящем информация не е целесъобразно да бъдат предоставяни
освобождавания въз основа на тези разпоредби.

(17)

Като се има предвид наличната понастоящем информация, не е целесъобразно да бъдат определяни освобож
давания за продукти и процеси, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

(18)

Въз основа на наличната понастоящем информация не е целесъобразно да бъдат определяни периоди за прераз
глеждане за определени употреби. В съответствие с член 60, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006
периодите за преразглеждане трябва да се определят за всеки конкретен случай, като се вземат предвид рисковете,
свързани с употребите на веществото, социално-икономическите ползи, произтичащи от неговата употреба, и
анализът на алтернативи или план за заместване, представени за видовете употреба, за които се иска разрешение. В
случаите когато няма подходяща алтернатива, свързаните с употребата рискове се ограничават чрез подходящи и
ефективни мерки за управление на риска, и когато се очаква ползите, произтичащи от употребата, да бъдат големи,
например при употреба в производството на лекарствени продукти или медицински изделия, периодите за прераз
глеждане може да бъдат дълги.

(19)

За да се избегне преждевременното излизане от употреба на изделия, които вече не се произвеждат след датите на
забрана, посочени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, някои от включените в споменатото
приложение вещества (в самостоятелен вид или в смеси) трябва да бъдат на разположение за производство на
резервни части за ремонт на тези изделия, когато изделията не могат да функционират по предназначение без тези
резервни части и когато определени вещества от приложение XIV (в самостоятелен вид или в смеси) са
необходими за ремонт на тези изделия. За тази цел заявленията за разрешение за употребата на вещество от
приложение XIV за производството на такива резервни части и за ремонта на такива изделия следва да бъдат
опростени. Преходните разпоредби, приложими за веществата във връзка с такива видове употреба, следва да бъдат
разширени за по-дълъг период, за да може да се приемат мерки за изпълнение за такива опростени заявления за
разрешение.

(20)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(21)

Веществото N,N-диметилформамид (DMF) отговаря на критериите за класифициране като токсично за
репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на
критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква в) от
посочения регламент. То беше също така идентифицирано и включено в списъка на кандидат-веществата в
съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 и определено за приоритетно за включване в
приложение XIV към посочения регламент от Агенцията в препоръката ѝ от 6 февруари 2014 г. в съответствие с
член 58 от същия регламент. DMF има характерни свойства, които са сходни с тези на N,N-диметилацетамид
(DMAC) и N-метил-2-пиролидон (NMP) и трите вещества могат да се разглеждат като възможни алтернативи по
отношение на някои от основните си видове употреба. NMP е предмет на текуща процедура за ограничаване в
съответствие с член 69 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. С оглед на сходствата на трите вещества по отношение на
характерните им свойства и на промишлените им приложения, и с цел да се осигури съгласуван регулаторен
подход, Комисията смята, че е подходящо да се отложи решението за включване на DMF в приложение XIV, както
вече е направено по отношение на DMAC, когато Комисията се съобрази с препоръката на Агенцията от
17 януари 2013 г.

(22)

Веществото диазен-1,2-дикарбоксамид (C,C′-азоди(формамид)) (ADCA) отговаря на критериите за класифициране
като респираторен сенсибилизатор (Resp. Sens.1). Като взема предвид цялата налична информация за характерните
свойства на ADCA и неговите неблагоприятни ефекти, Агенцията заключава, че то може да се разглежда като
вещество, за което има научно доказателство за вероятни сериозни въздействия върху здравето на човека, които
пораждат степен на безпокойство, еквивалентна с тези на другите вещества, изброени в член 57, букви а) — д) от
Регламент (ЕО) № 1907/2006, и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към
посочения регламент, установени в член 57, буква е) от него. То беше също така идентифицирано и включено в
списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 и определено за
приоритетно за включване в приложение XIV към посочения регламент от Агенцията в препоръката ѝ от
6 февруари 2014 г. в съответствие с член 58 от посочения регламент. Видовете употреба на ADCA са много
разнообразни и обхващат широк кръг различни производствени отрасли, което се очаква да доведе до
изключително сложни заявления за разрешение. Тъй като в момента все още няма голям опит във връзка с обрабо
тването на заявления за разрешение за широк кръг употреби, е подходящо засега да се отложи решението за
включване на ADCA в приложение XIV.

(23)

Някои алуминосиликатни огнеупорни керамични влакна (Al-RCF) и циркониеви алуминосиликатни огнеупорни
керамични влакна (Zr-RCF) отговарят на критериите за класифициране като канцерогенни (категория 1B) в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговарят на критериите за включване в
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приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения регламент. Те
бяха също така идентифицирани и включени в списъка на кандидат-вещества в съответствие с член 59 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 и определени за приоритетни за включване в приложение XIV към посочения
регламент от Агенцията в препоръката ѝ от 6 февруари 2014 г. в съответствие с член 58 от посочения регламент.
Самите влакна се произвеждат в много ограничен брой промишлени обекти и по принцип в рамките на същия
производствен процес директно се превръщат в изделия, които след това се използват в широк спектър от
промишлени съоръжения за високотемпературна изолация, което потенциално може да доведе до съществена
експозиция на работниците. Използването на изделия, изработени от влакната, обаче не подлежи на разрешаване в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006. За да може да вземе решение относно най-подходящия регулаторен
подход, Комисията смята, че е подходящо засега да се отложи решението за включване на Al-RCF и Zr-RCF в
приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(24)

Веществата борна киселина, динатриев тетраборат (безводен), диборен триоксид и тетраборен динатриев
хептаоксид (хидратиран) отговарят на критериите за класифициране като токсични за репродукцията
(категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговарят на критериите за включване
в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква в) от посочения регламент. Те
бяха също така идентифицирани и включени в списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 и определени за приоритетни за включване в приложение XIV към посочения
регламент от Агенцията в препоръката ѝ от 1 юли 2015 г. в съответствие с член 58 от същия регламент. Освен
това видовете употреба на тези вещества са много разнообразни и обхващат широк кръг различни производствени
отрасли, което се очаква да доведе до изключително сложни заявления за разрешение. Тъй като в момента все още
няма голям опит във връзка с обработването на заявления за разрешение за широк кръг употреби, е подходящо
засега да се отложи решението за включване на тези вещества в приложение XIV.

(25)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно
член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 13 юни 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

14.6.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицата в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя, както следва:
1. Добавят се следните вписвания:
Преходни разпоредби

Впис
ване №

„32.

Вещество

Характерно(и) свойство(а),
посочено(и) в член 57

1-бромпропан (n-пропил
бромид)

Токсично за
репродукцията

ЕО №:

(категория 1B)

203-445-0

Освобо
дени
(кате
гории)
употреби

Периоди
за прераз
глеждане

4 юли
2020 г.

—

—

4 януари
2019 г.

4 юли
2020 г.

—

—

4 януари
2019 г.

4 юли
2020 г.

—

—

4 януари
2019 г.

4 юли
2020 г.

—

—

4 януари
2019 г.

4 юли
2020 г.

—

—

4 януари
2019 г.

4 юли
2020 г.

—

—

4 януари
2019 г.

4 юли
2020 г.

—

—

Краен срок
за получа
ване на
заявления (1)

Дата на
забрана (2)

4 януари
2019 г.

CAS №: 106-94-5

33.

Диизопентилфталат
ЕО №:

34.

210-088-4

Токсично за
репродукцията

CAS №: 605-50-5

(категория 1B)

1,2-бензендикарбоксилна
киселина ди-C6-8-разкло
нени алкилестери, богати на
C7

Токсично за
репродукцията

ЕО №:

(категория 1B)

276-158-1

CAS №: 71888-89-6

35.

1,2-бензендикарбоксилна
киселина ди-C7-11-разкло
нени и линейни алкиле
стери
ЕО №:

Токсично за
репродукцията
(категория 1B)

271-084-6

CAS №: 68515-42-4

36.

1,2-бензендикарбоксилна
киселина, дипентилестер,
разклонен и линеен
ЕО №:

Токсично за
репродукцията
(категория 1B)

284-032-2

CAS №: 84777-06-0

37.

Бис(2-метоксиетил) фталат
ЕО №:

38.

204-212-6

Токсично за
репродукцията

CAS №: 117-82-8

(категория 1B)

Дипентилфталат

Токсично за
репродукцията

ЕО №:

205-017-9

CAS №: 131-18-0

(категория 1B)
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Преходни разпоредби

Впис
ване №

39.

Вещество

N-пентил-изопентилфталат
ЕО №:

40.

—

Периоди
за прераз
глеждане

4 юли
2020 г.

—

—

4 април
2019 г.

4 октомври
2020 г.

—

—

4 април
2019 г.

4 октомври
2020 г.

—

—

Свойства, които
предизвикват нарушение
на функциите на
ендокринната система
(член 57, буква е) —
околна среда)

4 юли
2019 г.

4 януари
2021 г.

—

—

Свойства, които
предизвикват нарушение
на функциите на
ендокринната система
(член 57, буква е) —
околна среда)

4 юли
2019 г.

4 януари
2021 г.

—

—“

Характерно(и) свойство(а),
посочено(и) в член 57

Токсично за
репродукцията

CAS №: 776297-69-9

(категория 1B)

Антраценово масло

Канцерогенно

ЕО №:

(категория 1B)***, PBT,
vPvB

292-602-7

CAS №: 90640-80-5

41.

Освобо
дени
(кате
гории)
употреби

Смола (каменовъглен пек)
от високотемпературен ка
меновъглен катран
ЕО №:

Канцерогенно
(категория 1B), PBT,
vPvB

Краен срок
за получа
ване на
заявления (1)

Дата на
забрана (2)

4 януари
2019 г.

266-028-2

CAS №: 65996-93-2

42.

4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)
фенол, етоксилиран
[обхващаща ясно опреде
лени вещества и UVCB ве
щества, полимери и хомо
лози]
ЕО №:

—

CAS №: —

43.

4-нонилфенол, разклонен и
линеен, етоксилиран
[вещества с линейна и/или
разклонена алкилна верига
с въглеродно число 9, кова
лентно свързани с фенол в
позиция 4, етоксилирани,
обхващащи UVCB вещества
и ясно определени вещества,
полимери и хомолози,
които включват някой от
отделните изомери и/или
комбинации от такива]
ЕО №:

—

CAS №: —
(1) Датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), подточка ii).
(2) Датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), подточка i).

2. Знакът „(*)“ се вмъква до датата, посочена в графа „Краен срок за получаване на заявления“, за веществата със следните
номера на вписване: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 и 31.
3. Знакът „(**)“ се вмъква до датата, посочена в графа „Дата на забрана“, за веществата със следните номера на вписване:
4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 и 31.
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4. След таблицата се добавят следните забележки:
„(*) 1 септември 2019 г. за употребата на веществото при производство на резервни части за ремонт на изделия,
чието производство е преустановено или ще бъде преустановено преди датата на забрана, посочена във
вписването за това вещество, ако веществото е било използвано в производството на тези изделия и последните
не могат да функционират по предназначение без тази резервна част, както и за употребата на веществото (в
самостоятелен вид или в смес) за ремонт на такива изделия, когато веществото в самостоятелен вид или в смес е
било използвано в производството на тези изделия и последните могат да бъдат ремонтирани само с употребата
на съответното вещество.
(**) 1 март 2021 г. за употребата на веществото при производство на резервни части за ремонт на изделия, чието
производство е преустановено или ще бъде преустановено преди датата на забрана, посочена във вписването за
това вещество в приложение XIV, ако веществото е било използвано в производството на тези изделия и
последните не могат да функционират по предназначение без тези резервни части, както и за употребата на
веществото (в самостоятелен вид или в смес) за ремонт на такива изделия, когато веществото в самостоятелен
вид или в смес е било използвано в производството на тези изделия и последните могат да бъдат ремонтирани
само с употребата на съответното вещество.
(***) Не отговаря на критериите за определяне като канцерогенно, ако съдържа < 0,005 % (масова част)
бензо(а)пирен (EINECS № 200-028-5).“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1000 НА КОМИСИЯТА
от 13 юни 2017 година
за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и
на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH) по отношение на перфлуорооктановата киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с
PFOA вещества
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид 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
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 (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

Перфлуорооктановата киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с PFOA вещества (2) имат някои специфични
свойства, като например голямо съпротивление на триене, диелектричност, устойчивост на топлина и химични
агенти и ниска повърхностна енергия. Те се използват в широк спектър от приложения — например при производ
ството на флуорополимери и флуороеластомери, като повърхностноактивни агенти в пожарогасителните пени и
при производството на текстил и хартия за придаване на репелентност срещу вода, смазки, масла и/или
замърсяване.

(2)

На 14 юни 2013 г. Комитетът на държавите членки, посочен в член 76, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, идентифицира PFOA като устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество (PBT) в съответствие с
член 57, буква г) от същия регламент. На 20 юни 2013 г. PFOA беше включена в списъка с кандидат-вещества,
пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) за евентуално включване в приложение XIV към Регламент (ЕО)
№ 1907/2006.

(3)

На 17 октомври 2014 г. Германия и Норвегия представиха на Европейската агенция по химикали (наричана подолу „Агенцията“) досие (3) в съответствие с член 69, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (наричано подолу „досието по приложение XV“), в което се предлага да се ограничи производството, пускането на пазара и
употребата на PFOA, нейните соли и свързаните с PFOA вещества, с цел справяне с рисковете за човешкото здраве
и околната среда. Германия и Норвегия предложиха пределна концентрация от 2 ppb за наличието на тези
вещества в други вещества, смеси или изделия, и не предложиха изключения освен за изделия втора употреба, за
които може да се докаже, че са били в крайна употреба в Съюза преди датата на прилагане на ограничаването.

(4)

На 8 септември 2015 г. Комитетът за оценка на риска („КОР“) прие своето становище със заключението, че при
промяна на обхвата и условията, предложена в досието по приложение XV, общото ограничаване на производ
ството, употребата или пускането на пазара на PFOA, нейните соли и свързаните с PFOA вещества е найподходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове, изразено чрез ефективността по
отношение на намаляването на тези рискове. КОР предложи две различни пределни концентрации, а именно
25 ppb за PFOA и нейните соли и 1 000 ppb за едно от свързаните с PFOA вещества или комбинация от няколко
такива вещества в различни вещества, смеси или изделия, които отразяват евентуалното наличие на неизбежните
примеси и непреднамерени замърсители, и са съобразени с възможностите на аналитичните методи. КОР предложи
от ограничаването да бъдат изключени фотографски покрития, нанасяни върху филми, хартия или печатни форми,
имплантируеми медицински изделия и вещества или смеси, използвани във фотолитографски процеси за полупро
водници, като се отчита сравнително слабото въздействие върху околната среда и продължителността на процеса
на заместване. КОР предложи също така да се изключи използването на вещества като транспортирани изолирани
междинни продукти, за да се даде възможност за производството на алтернативи, както и за пускането на пазара
на изделия втора употреба.

(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) За свързани с PFOA се считат тези вещества, които поради молекулната си структура са в състояние да се разграждат до PFOA или да бъдат
преобразувани в PFOA.
(3) http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7
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(5)

На 4 декември 2015 г. Комитетът за социално-икономически анализ на Агенцията („КСИА“) прие своето
становище, в което посочва, че ограничаването, предложено в досието по приложение XV, изменено от КОР и от
КСИА, е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове по отношение на
социално-икономическите ползи и разходи.

(6)

КСИА се съгласи с изключенията, предложени от КОР. Освен това КСИА предложи отсрочване на ограничаването
с три години вместо с осемнадесет месеца, предложено в досието по приложение XV, за да се даде възможност на
заинтересованите страни да предприемат необходимите мерки за привеждане в съответствие. Въз основа на
социално-икономически съображения, като например големи разходи, значителна икономическа тежест, липса на
алтернативи, относително ниски емисии в околната среда, много важни употреби с големи ползи за обществото,
КСИА предложи по-дълго отлагане на ограничаването за латексни печатарски мастила, текстил за защита на
работниците, мембрани, предназначени за медицински текстилни изделия, филтриране при пречистване на води,
производствени процеси, пречистване на отпадъчни води, някои плазмени нанопокрития и неимплантируеми
медицински изделия.

(7)

КСИА също така препоръча от предложеното ограничаване да се изключи пожарогасителните пени, които вече са
били пуснати на пазара преди датата на прилагане на ограничаването, и оборудване за производство на полупро
водници.

(8)

По време на процеса на ограничаване беше проведена консултация с Форума за обмен на информация по
прилагането към Агенцията, посочен в член 76, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и неговото
становище беше взето под внимание.

(9)

На 12 януари 2016 г. Агенцията представи становищата на КОР и КСИА (1) на Комисията.

(10)

Въз основа на тези становища Комисията стигна до заключението, че съществува неприемлив риск за здравето на
човека и за околната среда, произтичащ от производството, пускането на пазара или употребата на PFOA, нейните
соли и свързаните с PFOA вещества в самостоятелен вид и като съставки на други вещества, в смеси и в изделия.
Комисията счита също така, че по отношение на тези рискове следва да се предприемат действия на равнището на
Съюза.

(11)

Перфлуорооктансулфоновата киселина (PFOS) и производните ѝ следва да бъдат изключени от предложеното
ограничаване, тъй като тези вещества вече са предмет на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и
на Съвета (2). Неизбежното получаване на PFOA по време на производството на флуорохимикали с въглеродна
верига, състояща се от шест или по-малко въглеродни атома, също следва да бъде изключено от предложеното
ограничаване.

(12)

Както се препоръчва от КСИА, прилагането на ограничаването следва да бъде отложено общо за период от три
години, а за определени сектори — за по-дълги периоди, за да се даде възможност на заинтересованите страни да
спазят предложеното ограничаване. Макар че се разполага със стандартен аналитичен метод за определянето на
екстрахируема PFOS в покрити и импрегнирани твърди изделия, течности и пожарогасителни пени (CEN/TS
15968:2010), който най-вероятно може да бъде приспособен, за да обхване също така PFOA и свързаните с PFOA
вещества със съответна граница на откриване, понастоящем липсва такъв стандартен метод за екстракция и
химичен анализ на тези вещества. Периодът на отлагане на ограничаването следва да даде възможност за доразра
ботване на подходящи аналитични методи, приложими за всички матрици.

(13)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно
член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be
(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).
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Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 13 юни 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

14.6.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното вписване:

„68. Перфлуорооктанова киселина (PFOA)
CAS № 335-67-1
EC № 206-397-9

1. Да не се произвеждат или пускат на пазара като вещества в са
мостоятелен вид от 4 юли 2020 г.
2. От 4 юли 2020 г. да не се използват, при производството или
пускането на пазара, в:

и нейните соли.

а) друго вещество, като съставка;

Всички свързани с нея вещества (включително
нейните соли и полимери) с линейна или раз
клонена перфлуорохептилова група с формулата
C7F15-, пряко свързана с друг въглероден атом,
като един от структурните елементи.

б) смес;
в) изделие,
в концентрация, равна на или надвишаваща 25 ppb за PFOA и
нейните соли или 1 000 ppb за едно от свързаните с PFOA ве
щества или комбинация от няколко такива вещества.

Всички свързани с нея вещества (включително
нейните соли и полимери) с линейна или раз
клонена перфлуорооктилова група с формулата 3. Точки 1 и 2 се прилагат от:
C8F17- като един от структурните елементи.
а) 4 юли 2022 г. към:
Следните вещества са изключени от това опре
i) оборудване, използвано за производството на полупро
деление:
водници;
— C8F17-X, където X = F, Cl, Br.
ii) латексни печатарски мастила.
— C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ или
б) 4 юли 2023 г. към:
C8F17-CF2-X′ (където X′ = всякаква група,
включително соли).
i) текстилни изделия за защита на работниците от рискове
за тяхното здраве и безопасност;

ii) мембрани, предназначени за употреба в медицински
текстилни изделия, филтриране при пречистване на
води, производствени процеси и пречистване на отпа
дъчни води;
iii) плазмени нанопокрития.
в) 4 юли 2032 г. към медицински изделия, различни от им
плантируемите медицински изделия, попадащи в обхвата на
Директива 93/42/ЕИО.
4. Точки 1 и 2 не се прилагат в следните случаи:
а) за перфлуорооктансулфонова киселина и нейните произ
водни, които са изброени в част А от приложение I към Ре
гламент (ЕО) № 850/2004;
б) при производството на вещества, когато това е неизбежен
съпътстващ продукт при производството на флуорохимикали
с въглеродна верига с 6 или по-малко въглеродни атома;
в) за вещества, които трябва да се използват или се използват
като транспортирани изолирани междинни продукти, при
условие че са спазени условията по член 18, параграф 4,
букви а)—е) от настоящия регламент;
г) за вещество, съставка на друго вещество или смес,
което/която трябва да се използва или се използва:
i)

в производството на имплантируеми медицински изде
лия, попадащи в обхвата на Директива 93/42/ЕИО;
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ii) във фотографски покрития, нанасяни върху филми, хар
тия или печатни форми;
iii) във фотолитографски процеси за полупроводници или
при ецване на полупроводникови съединения;
д) за концентрирани смеси за противопожарна пяна, които са
пуснати на пазара преди 4 юли 2020 г. и трябва да се из
ползват или са използвани за производството на други смеси
за противопожарна пяна.
5. Точка 2, буква б) не се прилага за смеси за противопожарна
пяна, които са:
а) пуснати на пазара преди 4 юли 2020 г. или
б) произведени в съответствие с точка 4, буква д), при условие
че когато те се използват с цел обучение, емисиите в окол
ната среда са намалени до минимум и събраните отпадъчни
води са обезвредени по безопасен начин.
6. Точка 2, буква в) не се прилага за:
а) изделия, пуснати на пазара преди 4 юли 2020 г.;
б) имплантируеми медицински изделия, произведени в съот
ветствие с точка 4, буква г), подточка i);
в) изделия с нанесени върху тях фотографски покрития, посо
чени в точка 4, буква г), подточка ii);
г) полупроводници или полупроводникови съединения, посо
чени в точка 4, буква г), подточка iii).“

14.6.2017 г.
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ПОПРАВКИ
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 година
за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и
статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа
(Официален вестник на Европейския съюз L 294 от 28 октомври 2016 г.)
На страница 207 от приложението, в текста за замяна на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета, във
втора част, раздел V, глава 27, в третия абзац от допълнителна забележка 2, буква е):
вместо:

„Под „цвят с разреждане (C)“ трябва да се разбира цветът, измерен по метод ISO 2049 (еквивалентен на
метод ASTM D 1500), който придобива продуктът след като една обемна част от този продукт се смеси със
100 обемни части с ксилен, толуен или друг подходящ разтворител. Цветът трябва да бъде определен
веднага след разреждането на продукта.“

да се чете:

„Под „цвят с разреждане (C)“ трябва да се разбира цветът, измерен по метода ISO 2049 (еквивалентен на
метод ASTM D 1500), който придобива продуктът след разреждането с ксилен, толуен или друг подходящ
разтворител на единица обем от продукта до 100 единици обем. Цветът трябва да бъде определен веднага
след разреждането на продукта.“
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