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1. Въведение 

Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители1 („Регламентът за 
УОЗ“) беше приет през април 2004 г. с цел прилагане на Стокхолмската конвенция2 
(„Конвенцията“) и Протокола за устойчивите органични замърсители (УОЗ) към Конвенцията за 
трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния3 („Протоколът на ИКЕ на ООН за 
УОЗ“) в рамките на Европейския съюз. 
 
Съгласно член 8, параграф 4 от Регламента за УОЗ през 2007 г. беше разработен 
първият план за изпълнение на задълженията на Европейската общност4. Той съдържа 
съществуващите мерки на равнище ЕС, свързани с УОЗ, оценява тяхната ефикасност и 
достатъчност с оглед на изпълнението на задълженията по Конвенцията, установява 
нуждите от допълнителни мерки на равнището на Съюза и формулира план за 
изпълнението на допълнителни мерки. 
 
В съответствие с член 8, параграф 4 от Регламента за УОЗ понастоящем се смята за 
целесъобразно преразглеждането и актуализирането на плана за изпълнение на 
задълженията на Европейската общност, в светлината на редица промени в 
регулаторния режим: 
 

i. включването на редица нови УОЗ в Стокхолмската конвенция и 
Протокола на ИКЕ на ООН за УОЗ5; 

ii. техническият и законодателен напредък в областта, както и 
iii. констатациите в доклада на Комисията COM (2010) 514 относно 

прилагането на Регламента за УОЗ 
                                                            
1 ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 5. 

2 Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители, 22 май 2001 г. 

3 Протокол на ИКЕ на ООН (Икономическа комисия на ООН за Европа) за устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. 
4 SEC(2007) 341. 

5 Ibid. 3 
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Преразгледаният и актуализиран план за изпълнение на задълженията на Европейската 
общност ще бъде наричан по-нататък план за изпълнение на задълженията на Съюза по 
отношение на УОЗ и в приложение към настоящия доклад е даден Работен документ на 
службите на Комисията относно посочения план6. 
 

2. Обобщение на придружаващия работен документ на службите на 
Комисията 

 
Предговорът към работния документ на службите на Комисията (SWD) предоставя 
обзор на международната правна рамка, в която функционира Регламентът за УОЗ, 
включително обобщение на Протокола на ИКЕ на ООН за УОЗ и Стокхолмската 
конвенция. 
 
Част 1 от SWD представя съществуващото положение във връзка с изпълнението на 
задълженията от страна на ЕС в качеството му на страна по гореупоменатата 
международна правна рамка. В нея се описва относимото законодателство на ЕС 
(включително Регламента за УОЗ, Регламента REACH7 и Регламента CLP8), както и 
финансовите инструменти за подкрепа на изпълнението. В усилията си да даде 
възможно най-подробна представа, част 1 дава цялостна оценка на УОЗ по отношение 
на тяхното производство, тяхното използване, тяхното пускане на пазара, както и по 
отношение на съществуващите запаси и замърсяването на потока отпадъци. 
 
В част 2 от SWD се съдържа задълбочен анализ на всяко отделно задължение по 
Стокхолмската конвенция, което засяга третирането на УОЗ в ЕС. Вследствие на 
посочения анализ Комисията определя 26 технически мерки за подобряване на 
изпълнението на задълженията на ЕС по Стокхолмската конвенция. 

 

                                                            
6 SWD(2014) 172. 

7 Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH). 

8 Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химичните 
вещества и смеси. 


