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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни 
отпадъци и тяхното обезвреждане, подписана на 22 март 1989 г. („Базелската 
конвенция“), установява процедура за контрол на износа и вноса на опасни 
отпадъци между страните по конвенцията. Конвенцията влезе в сила в 1992 г. и 
в момента обвързва 175 страни. ЕС е страна по Базелската конвенция. 

2. Процедурата за изменение на приложенията към Базелската конвенция се 
урежда от членове 17 и 18 от конвенцията. По-конкретно, всяко предложено 
изменение трябва да бъде направено от някоя от страните и да е изпратено от 
Секретариата до всички страни най-малко шест месеца преди срещата, на която 
е предложено за приемане. В допълнение, всяко такова изменение трябва да 
бъде прието на среща на Конференцията на страните и може да влезе в сила 
шест месеца след датата на издаване на окръжното уведомление от депозитара. 

3. Заявленията за нови вписвания в приложение VІІІ или ІХ към Базелската 
конвенция се уреждат по процедурата, договорена на 8-ата среща на 
Конференцията на страните по Базелската конвенция съгласно Решение VIII/15 
„Преразглеждания на процедурата за преглед или коригиране на списъците на 
отпадъци, които се съдържат в приложения VIII и IX“. 

4. В съответствие с член 58 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци1, 
приложенията към този регламент могат да бъдат изменяни в съответствие с 
процедурата, установена с член 39 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета2, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес. В 
съответствие с член 58, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, отпадъците 
се добавят в приложение IIIA, IIIБ, IV или V, на временно основание, в 
очакване на решение за тяхното включване в съответните приложения към 
Базелската конвенция или към Решение C(2001)107/Final на Съвета на ОИСР 
относно преразглеждането на Решение C(92)39/Final за контрол върху 
трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по 
оползотворяване. 

5. След изменение на приложение IIIA, IIIБ, IV или V към 
Регламент (ЕО) № 1013/2006 е необходимо, с цел да се гарантира 
последователност, да се подадат от името на Европейския съюз необходимите 
заявления за съответните вписвания в приложение VІІІ или ІХ към Базелската 
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и 
тяхното обезвреждане.  

6. В съответствие с процедурата, договорена на 8-ата среща на Конференцията на 
страните по Базелската конвенция съгласно Решение VIII/15, всяко предложено 
изменение трябва да бъде направено от някоя от страните и да е изпратено от 
Секретариата до всички страни най-малко шест месеца преди срещата, на която 
е предложено за приемане. Всяко такова изменение трябва да бъде прието на 

                                                 
1 OВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1. 
2 OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3. 
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среща на Конференцията на страните и може да влезе в сила шест месеца след 
датата на издаване на циркулярното уведомление от депозитара. 
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за подаването от името на Европейския съюз на заявления за нови вписвания в 
приложение VІІІ или ІХ към Базелската конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 191, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Като страна по Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение 
на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, Европейският съюз може да прави 
предложения за изменения на приложения към Базелската конвенция. 

(2) Заявленията за нови вписвания в приложение VІІІ или ІХ към Базелската 
конвенция се уреждат от процедурата, договорена на 8-ата среща на 
Конференцията на страните по Базелската конвенция съгласно Решение VIII/15 
„Преразглеждания на процедурата за преглед или коригиране на списъците на 
отпадъци, които се съдържат в приложения VIII и IX.“. 

(3) След изменение на приложение IIIA, IIIБ, IV или V към 
Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 
2006 г. относно превози на отпадъци3, става ясно, че е необходимо да се осигури 
съгласуваност с приложение VІІІ или ІХ към Базелската конвенция, като те 
съответно се изменят. 

(4) Поради това Съюзът следва да подаде необходимите заявления по отношение на 
тези вписвания в приложение IIIA, IIIБ, IV или V към Регламент (ЕО) № 
1013/2006, които могат да бъдат включени в приложение VІІІ или ІХ към 
Базелската конвенция. 

(5) С оглед на срещата на страните по Базелската конвенция, на която се предлага за 
приемане дадено изменение на приложение VІІІ и ІХ към конвенцията, е 
целесъобразно Съюзът да подаде в Секретариата на Базелската конвенция 
необходимите заявления за нови вписвания в тези приложения най-малко шест 
месеца преди такава среща. 

                                                 
3 OВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1. 



BG 5   BG 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

След изменение, което добавя нови вписвания в приложение IIIA, IIIБ, IV или V към 
Регламент (ЕО) № 013/2006, които могат да бъдат включени в приложение VІІІ или ІХ 
към Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни 
отпадъци и тяхното обезвреждане, Съюзът подава необходимите заявления по 
конвенцията. 

Член 2 

Комисията съобщава тези заявления до Секретариата на Базелската конвенция, най-
малко шест месеца преди следващата среща на страните по тази конвенция. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 
 Председателят 


