Проект за двустранно сътрудничество между Министерството на околната среда
и водите – България и Федералното Министерство на околната среда, опазване на
природата и ядрената безопасност на Федерална Република Германия на тема
“Прилагане и налагане на Регламент (ЕС) 648/2004 относно детергентите в
България” – постигнати цели

В периода м. септември 2010 г. – м. септември 2011 г. се изпълни проект за двустранно
сътрудничество между Министерството на околната среда и водите – България и
Министерството на околната среда, опазване на природата и ядрената безопасност на
Федерална Република Германия относно прилагането на изискванията на Регламент
(ЕС) 648/2004 относно детергентите. Дейностите по проекта са продължение на
успешно завършилия през 2009 г. проект в същия формат. С тази втора инициатива за
двустранно сътрудничество за прилагане на Регламент (ЕС) 648/2004 относно
детергентите МОСВ си постави за цел разработването на практически насоки за
осъществяване на контрол от органите, отговорни за изпълнението на регламента,
както и повишаване информираността на индустрията относно изискванията на
европейското законодателство в тази област. В рамките на проекта бяха извършени
пилотни проверки на производители на детергенти в Германия и България под формата
на практическо обучение и обмен на опит и добри практики за провеждане на
контролна дейност, с активното участие на индустрията. Проведоха се и обучителни
семинари за контролните органи – Регионалните инспекции по околна среда и водите и
Регионалните здравни инспекции, както и работна среща с Българска асоциация на
детергентната индустрия (БАДИ) и представители на индустрията в сектора. Целта на
мероприятието бе да се разяснят на компаниите, пускащи на пазара перилни и
почистващи препарати, законодателните изисквания към тези химикали, практическите
насоки при извършването на контрол по изпълнението на разпоредбите на регламента и
информиране на индустрията относно добрите практики за прилагане на европейското
законодателство и предстоящите законодателни промени в този сектор. Като част от
дейностите в рамките на проекта бяха разработени практически указания за
извършване на контролна дейност по прилагане на Регламент (ЕС) 648/2004.
Указанията съдържат практически насоки относно контрола по този регламент и имат
за цел да подпомогнат контролните органи при прилагането и налагането на
изискванията на регламента, както и да разяснят на предприятията в сектора
законодателните изисквания и контрола на пусканите на пазара детергенти.

