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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, 

предоставено на Комисията по силата на Директива 2011/65/ЕС относно 

ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и 

електронното оборудване 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

С Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. 

относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото 

и електронното оборудване
1
 (ДООВ) бяха установени правила за ограничаването на 

употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) с 

оглед да се допринесе за опазването на човешкото здраве и околната среда и за 

екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното ЕЕО. 

В приложение II към ДООВ са изброени ограничените вещества; В приложения III и IV 

към ДООВ са изброени случаите на употреба, освободени от ограничението, 

предвидено в член 4, параграф 1 от директивата. 

Директивата оправомощава Комисията да приема делегирани актове по отношение на 

три различни разпоредби, с оглед на: 

 определянето на подробни правила за спазването на максималните стойности 

на тегловните концентрации в еднородните материали съгласно посоченото в 

приложение II към Директивата, както е предвидено в ЧЛЕН 4, параграф 2 от 

ДООВ; 

 адаптирането на приложения III и IV към научно-техническия напредък, както 

за включване и заличаване на случаи на освобождаване от ограничението, 

установено в член 4, параграф 1, както е предвидено в ЧЛЕН 5, параграф 1 от 

ДООВ; 

 преразглеждането и изменянето на списъка на ограничените вещества в 

приложение II към нея, както е предвидено в ЧЛЕН 6, параграф 3. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Настоящият доклад се изисква съгласно член 20, параграф 1 от ДООВ. В съответствие 

с въпросната разпоредба правомощията да приема делегирани актове се предоставят на 

Комисията за срок от пет години, считано от 21 юли 2011 г., като Комисията се 

задължава да изготви доклад относно делегираните правомощия най-късно 6 месеца 

преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на правомощия се подновява 

автоматично за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският 

парламент или Съветът не го оттеглят в съответствие с член 21. 

3. УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО 

                                                            
1 ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88. 
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Упражняването на делегираните правомощия бе необходимо по време на докладвания 

период по отношение на някои разпоредби, предвидени от директивата.  

3.1. Правила за спазването на максималните стойности на концентрациите, 

член 4, параграф 2 

Работата по определянето на подробни правила за спазването на максималните 

стойности на тегловните концентрации в еднородните материали съгласно 

приложение II към ДООВ е започнало, но разработването им не е приключило. Поради 

това Комисията все още не е приела делегиран акт за тези правила в съответствие с 

член 4, параграф 2 от ДООВ. 

3.2. Освобождавания от ограничението, предвидено в член 4, параграф 1, съгласно 

член 5, параграф 1 

През докладвания период Комисията е получила около 140 заявления за адаптиране на 

приложения III и IV към директивата към научно-техническия прогрес, в съответствие 

с член 5 от ДООВ. След задълбочена научно-техническа оценка на всяко заявление в 

съответствие с изискванията на член 5, Комисията е приела 29 отделни делегирани 

директиви за изменение на освобождаванията от ограничението по член 4, параграф 1 в 

приложения III и IV към директивата. Понастоящем Комисията извършва оценка на 98 

заявления. 

Нито Европейският парламент, нито Съветът са имали възражения срещу 28 

делегирани директиви на Комисията в рамките на периода, предвиден в член 22 от 

ДООВ. След изтичането на срока за контрол, всеки делегиран акт бе публикуван в 

Официален вестник на Европейския съюз
2
 и влезе в сила на датата, посочена в 

                                                            
2 Делегирана директива 2012/50/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 г. (ОВ L 348, 18.12.2012 г., стр. 16),
   
Делегирана директива 2012/51/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 г. (ОВ L 348, 18.12.2012 г., стр. 18), 
Делегирана директива 2014/1/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 45), 
Делегирана директива 2014/2/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 47), 
Делегирана директива 2014/3/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 49), 
Делегирана директива 2014/4/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 51), 
Делегирана директива 2014/5/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 53), 
Делегирана директива 2014/6/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 55), 
Делегирана директива 2014/7/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 57), 
Делегирана директива 2014/8/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 59), 
Делегирана директива 2014/9/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 61), 
Делегирана директива 2014/10/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 63), 
Делегирана директива 2014/11/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 65), 
Делегирана директива 2014/12/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 67), 
Делегирана директива 2014/13/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 69), 
Делегирана директива 2014/14/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 71), 
Делегирана директива 2014/15/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 73), 
Делегирана директива 2014/16/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2014 г., стр. 75), 
Делегирана директива 2014/69/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 72), 
Делегирана директива 2014/70/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 74), 
Делегирана директива 2014/71/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 76), 
Делегирана директива 2014/72/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 78), 
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публикациите. Срещу една делегирана директива на Комисията обаче беше повдигнато 

наскоро възражение
3
 от Европейския парламент в съответствие с член 22 от ДООВ. В 

резултат на това, съответните все още висящи заявления са в процес на преоценка от 

страна на Комисията, за да се вземат предвид последните новости при алтернативите 

на въпросните вещества и тяхната употреба. 

3.3. Изменение на списъка на ограничените вещества, член 6, параграф 3 

Комисията направи оценка на веществата с най-висок приоритет, съгласно посоченото 

в съображение 10 от ДООВ. След задълбочена научно-техническа оценка на 

въпросните вещества, включително на подобни вещества, Комисията прие делегирана 

директива в съответствие с член 6 и ограничи нови 4 вещества, а именно 

бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат (DBP) и 

диизобутилфталат (DIBP). Нито Европейският парламент, нито Съветът са възразили 

срещу делегираната директиви на Комисията в срока по член 22 от ДООВ. Съответно 

делегираната директива бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз
4
 и 

влезе в сила на датата, посочена в публикацията. 

3.4. Общи съображения, свързани с упражняването на делегираните правомощия 

съгласно ДООВ 

При подготовката и приемането на делегирана директива относно оценяването на 

заявление за освобождавания или за ограничаване на ново вещество, трябва да се 

изпълнят редица стъпки, за да се спазят изискванията на директивата и принципите на 

Комисията за по-добро регулиране. Те включват по-специално следното: научно-

техническата оценка, възлагана на външен консултант, широките консултации със 

заинтересованите страни, консултациите с експертната група на държавите членки, 

свиквана при подготовката на делегирани актове съгласно ДООВ, двумесечното 

предизвестие до Комитета на СТО за техническите пречки пред търговията, както и 

двумесечния срок за контрол от страна на Европейския парламент и Съвета. 

Макар да няма конкретен срок за приемането на делегирани актове относно 

заявленията за нови освобождавания, от Комисията се изисква да взима решение по 

заявленията за подновяване на съществуващи освобождавания в рамките на 12 месеца 

след подаването на заявлението, освен ако особени обстоятелства не налагат други 

                                                                                                                                                                                         
Делегирана директива 2014/73/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 80), 
Делегирана директива 2014/74/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 82), 
Делегирана директива 2014/75/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 84), 
Делегирана директива 2014/76/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 86), 
Делегирана директива (ЕС) 2015/573 на Комисията от 30 януари 2015 г. (ОВ L 94, 10.4.2015 г., стр. 4), 
Делегирана директива (ЕС) 2015/574 на Комисията от 30 януари 2015 г. (ОВ L 94, 10.4.2015 г., стр. 6). 
3 Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно делегираната директива на Комисията 
от 30 януари 2015 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на 
приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно 
освобождаване от ограничение за употребата на кадмий с приложение в осветлението или в светенето 
на екрани (C(2015)00383—2015/2542(DEA)) 
4 Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 г. (ОВ L 137, 4.6.2015 г., стр. 10). 
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срокове (член 5, параграф 5). Спазването на този срок не винаги е лесно. В 

действителност, необходимостта от спазване на процедурните стъпки, изброени в 

предходния параграф, на практика означава, че Комисията няма възможност да приеме 

делегиран акт в срок от 12 месеца. Поради това Комисията ще разгледа възможността 

да включи в своето предстоящо законодателно предложение за преразглеждане на 

обхвата на ДООВ удължаване на срока за приемане на делегирани актове относно 

подновяването на съществуващи освобождавания. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През последните пет години Комисията е упражнявала правилно делегираните 

правомощия, предоставени ѝ съгласно Директива 2011/65/ЕС. Комисията приканва 

Европейския парламент и Съвета да вземат под внимание настоящия доклад. 


