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В Ъ П Р О С Н И К  

за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби 

на перфлуороктан сулфонова киселина и нейните деривати (PFOS)1  в 

различни приложения2 

ДАННИ ЗА КОМПАНИЯТА 

Наименование на компанията:  

БУЛСТАТ:  

Адрес:   

Лице за контакт: 

Име и фамилия 

Длъжност 

 

Телефон:  

Факс:  

e-mail: 

Интернет страница: 
 

Отрасъл по НКИД 2011: 

(Национален класификатор на икономическите 

дейности) 

 

Вид на компанията (производител, 

вносител/дистрибутор/потребител надолу по веригата, 

организация по оползотворяване и рециклиране и др.) 

 

Дата:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 В този въпросник под терминът “PFOS” се разбира перфлуороктан сулфонова киселина, нейните соли и перфлуороктан 

сулфонил флуорид (PFOS-F) както са изброени в Приложение Б на Стокхолмската конвенция и PFOS дериватите. PFOS 

деривати са химични вещества, които съдържат структурен елемент PFOS в молекулната си структура, произвеждани или се 

произвеждат като изходен или междинен продукт (виж Приложение 1 “Списък на PFOS и PFOS дериват”).  
2 Виж Приложенията с помощната информация за попълване на Въпросника 
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Част I – Употреби на перфлуороктан сулфонова киселина (PFOS), нейните 

соли, перфлуороктан сулфонил флуорид (PFOSF) или  нейните деривати 

РАЗДЕЛ A – ОБЩИ ВЪПРОСИ  

I-A-1: Произвеждали ли сте изделия/смеси, съдържащи PFOS, нейните соли, PFOSF или други 

деривати?  

(Моля, виж Приложения № 1 и № 2 относно употреби  и категории изделия, съдържащи или процеси, използващи 

като междинен продукт PFOS или нейните деривати). 

 Да (Моля попълнете Таблица I-Б-1 в Раздел Б) 

 Не  

 Не ми е известно  

 

I-A-2: Доставяли/внасяли ли сте в страната изделия/смеси, съдържащи PFOS, нейните соли, 

PFOSF или нейните деривати?  

(Моля, виж Приложения № 1 и № 2 относно употреби  и категории изделия, съдържащи или процеси, използващи 

като междинен продукт PFOS или нейните деривати). 

 Да (Моля попълнете Таблица I-Б-2 в Раздел Б) 

 Не  

 Не ми е известно  

 

I-A-3: Изнасяли ли сте от страната изделия/смеси, съдържащи PFOS, нейните соли, PFOSF или 

нейните деривати?  

(Моля, виж Приложения № 1 и № 2 относно употреби  и категории изделия, съдържащи или процеси, използващи 

като междинен продукт PFOS или нейните деривати). 

 
 Да (Моля попълнете Таблица I-Б-3 в Раздел Б) 

 Не  

 Не ми е известно  

  

I-A-4: Занимава ли се Вашата компания с рециклиране на изделия, съдържащи PFOS, 

нейните соли, PFOSF или нейните деривати?  

(Моля, виж Приложения № 1 и № 2 относно употреби  и категории изделия, съдържащи или процеси, използващи 

като междинен продукт PFOS или нейните деривати). 

 
 Да (Моля попълнете таблици  I-Б-4, I-Б 5 и I-Б 6 в Раздел Б) 

 Не  
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РАЗДЕЛ  Б – ПОДРОБНИ ВЪПРОСИ  

 

Таблица I-Б-1: Моля, посочете типовете и количествата изделия/смеси, съдържащи PFOS, 

нейните соли, PFOSF или нейните деривати (PFOS), които са произведени от Вашата 

компания, включително концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, годината 

на производство, периода на пускане на пазара, приблизително съдържание, 

експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете 

“няма данни”(н.д.). (виж Приложение № 2) 
 

Видове 

Изделия или 

смеси 

Търговско 

име  или 

хим.име на 

PFOS 

Приблиз. 

съдържание  

[тегловни %] 

Количество на 

произведените 

изделия/смеси 

[kg/год.] 

Количество на 

PFOS в 

изделията/смесите  

[kg/год.] 

Забележка 

(година на 

производство) 

Експлоатационен 

срок на 

изделието 

Пример    
Посочете за всяка 

година 

Посочете за всяка 

година 
 

Изделие X (вид) 

PFOS 

ScotchgardTM 

(3M) 

2 % 5000 kg/год 100 kg/год 

Производство от  

1995-2000: 

2000 

10 години 

Изделие У (вид) PFOSF 0.2 % 2500 kg/год 5 kg/год 

Производство от  

1997-2003: 

2003 

7  години 

Изделие У (вид) PFOS-K 0.06 % 10 000 kg/год 6 kg/год 

Производство от  

1998-2004: 

2004 

6 години 

Смес(вид) PFOS-Li  5 % 10 000 kg/год 500 kg/год 

Производство от  

1998-2004: 

2004 

2 години 

1. Импрегниран текстил, 

текстилни изделия 

(тапицирани мебели, 

палатки, тенти, сенници, 

обувки)  

  

   

 

2. Защитни облекла       
3. Килими, мокети, 

изтривалки 
  

   
 

4. Кожа и кожени 

изделия (кожени 

мебели) 
  

   
 

5. Импрегнирани   

хартии/картони за 

опаковки 
  

   
 

6. Каучук и пластмаси        

7. ПАВ, бои и лакове       
8. Препарати за 

почистване, излъскване 

и полиране на коли и 

подове 

  

   

 

9. Вакси за излъскване 

на ски 
  

   
 

10. Пожарогасителни 

пени 
  

   
 

11. Електрически и 

електронни части за 

цифрови камери, 

мобилни телефони, 

цветни принтери и 

копирни машини, 

скенери, сателитно-

комуникационна 

техника, радарни 

системи и др.  

  

   

 

12. Нефтопреработва-

телна и минна 

промишленост 
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Видове 

Изделия или 

смеси 

Търговско 

име  или 

хим.име на 

PFOS 

Приблиз. 

съдържание  

[тегловни %] 

Количество на 

произведените 

изделия/смеси 

[kg/год.] 

Количество на 

PFOS в 

изделията/смесите  

[kg/год.] 

Забележка 

(година на 

производство) 

Експлоатационен 

срок на 

изделието 

13. Защитни покрития       

14. Мокрещи агенти, 

използвани в 

контролирани системи 

за нанасяне на 

галванични покрития; 

  

   

 

15. Фоторезисти или 

антирефлектиращи 

покрития за 

фотолитографски 

процеси 

  

   

 

16. Фотографски 

покрития, нанасяни 

върху филми, хартия 

или печатни платки 

  

   

 

17. Вещества, 

потискащи образуването 

на суспензия при 

недекоративно твърдо 

хромиране с хром (VI) в 

системи със затворен 

цикъл; 

  

   

 

18. Хидравлични 

флуиди за авиацията 
  

   
 

19.Добавки за печатни 

мастила за цветни 

принтери 
  

   
 

20. Други (посочете 

вида на 

изделието/сместа) 
  

   
 

ОБЩО       
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Таблица I-Б-2: Моля, посочете вида и количествата изделия/смеси, съдържащи PFOS, 

нейните соли, PFOSF или нейните деривати (PFOS), които сте доставили/внесли в 

страната (от ЕС или от трети страни), включително концентрацията на тези вещества в 

изделията/смесите, годината на доставка/внос, приблизително съдържание, 

експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете 

“няма данни”(н.д.). Добавете допълнителни редове, ако е необходимо. (виж Приложение № 2) 

Вид на  

изделието или 

сместа 

Търговско име  

или хим.име на 

PFOS 

Приблиз. 

съдържание  

[тегловни %] 

  К-во на 

изделията/см

есите [бройки 

и kg/год] 

К-во на 

PFOS в 

изделия 

или смеси 

[kg/год.] 

Забележка (години на 

доставка/внос, от ЕС, от трети 

страни, моля посочете 

страните) 

Експлоата- 

ционен 

срок на 

изделието 

   
  

Година 

на внос 

От ДЧ на 

ЕС 

От трети 

страни 
 

Пример   
Посочете за 

всяка година 

Посочете за 

всяка година 
    

Изделие A (вид) 
PFOS 

ScotchgardTM (3M) 
2% 5000 kg/год 100 kg/год 2004 Германия  10 години 

Изделие B (вид) PFOSF 0.2% 2500 kg/год 5 kg/год 2007  Китай 7  години 

Изделие C  (вид) PFOS-K 0.06 % 10 000 kg/год 6 kg/год 2003 Англия  6 години 

Смес D (вид) PFOS-Li  5 % 10 000 kg/год 500 kg/год 2005  Китай 2 години 

1. Импрегниран 

текстил, текстилни 

изделия (тапицирани 

мебели, палатки, 

тенти, сенници, 

обувки)  

    

   

 

2. Защитни облекла         

3. Килими, мокети, 

изтривалки 
 

 

 
  

   
 

4. Кожа и кожени 

изделия (кожени 

мебели) 

    

   

 

5. Импрегнирани   

хартии/картони за 

опаковки 

    

   

 

6. Каучук и пластмаси          

7. ПАВ, бои и лакове         

8. Препарати за 

почистване, 

излъскване и полиране 

на коли и подове 

    

   

 

9. Вакси за излъскване 

на ски 
    

   
 

10. Пожарогасителни 

пени 
    

   
 

11. Електрически и 

електронни части за 

цифрови камери, 

мобилни телефони, 

цветни принтери и 

копирни машини, 

скенери, сателитно-

комуникационна 

техника, радарни 

системи и др.  

    

   

 

12. Нефтопреработва-

телна и минна 

промишленост 

    

   

 

13. Защитни покрития         

14. Мокрещи агенти, 

използвани в 

контролирани системи 

за нанасяне на 

галванични покрития; 

    

   

 

15. Фоторезисти или 

антирефлектиращи 

покрития за 

фотолитографски 
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Вид на  

изделието или 

сместа 

Търговско име  

или хим.име на 

PFOS 

Приблиз. 

съдържание  

[тегловни %] 

  К-во на 

изделията/см

есите [бройки 

и kg/год] 

К-во на 

PFOS в 

изделия 

или смеси 

[kg/год.] 

Забележка (години на 

доставка/внос, от ЕС, от трети 

страни, моля посочете 

страните) 

Експлоата- 

ционен 

срок на 

изделието 

   
  

Година 

на внос 

От ДЧ на 

ЕС 

От трети 

страни 
 

процеси 

16. Фотографски 

покрития, нанасяни 

върху филми, хартия 

или печатни платки 

    

   

 

17. Вещества, 

потискащи 

образуването на 

суспензия при 

недекоративно твърдо 

хромиране с хром (VI) 

в системи със 

затворен цикъл; 

    

   

 

18. Хидравлични 

флуиди за авиацията 
    

   
 

19.Добавки за печатни 

мастила за цветни 

принтери 

    

   

 

20. Други (посочете 

вида на изделието 

/сместа) 

    

   

 

ОБЩО         
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Таблица I-Б-3: Моля, посочете вида и количествата изделия/смесите, съдържащи PFOS, 

нейните соли, PFOSF или нейните деривати (PFOS), които са изнесени извън страната от 

Вашата компания (за ЕС и трети страни), включително концентрацията на тези вещества 

в изделията/смесите, годината на износ, приблизително съдържание, експлоатационен 

срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете “няма 

данни”(н.д.). Добавете допълнителни редове, ако е необходимо. (виж Приложение № 2) 

 
Вид на изделието  

или сместа 

Търговско име  

или хим.име на 

PFOS 

Прибл. 

съдържание 

[тегловни %] 

К-во на 

изнесените 

изделия или 

смеси 

[брой и 

kg/год.] 

К-во на 

PFOS в 

изделия 

или смеси 

[kg/год.] 

Забележка (години на износ, 

за ЕС, за трети страни, моля 

посочете страните) 

Експлоата-

ционен 

срок на 

изделието 

     Година на 

износ 

за ДЧ на 

ЕС 

за трети 

страни 
 

Пример   
Посочете за 

всяка година 

Посочете за 

всяка година 
    

Изделие A (вид) 
PFOS 

ScotchgardTM (3M) 
2% 5000 kg/год 100 kg/год 2004 

Германи

я 
 10 години 

Изделие B (вид) PFOSF 0.2% 2500 kg/год 5 kg/год 2007  Китай 7  години 

Изделие C  (вид) PFOS-K 0.06 % 10 000 kg/год 6 kg/год 2003 Англия  6 години 

Смес D (вид) PFOS-Li  5 % 10 000 kg/год 500 kg/год 2005  Китай 2 години 

1. Импрегниран 

текстил, текстилни 

изделия (тапицирани 

мебели, палатки, 

тенти, сенници, 

обувки)  

    

   

 

2. Защитни облекла         

3. Килими, мокети, 

изтривалки 
    

   
 

4. Кожа и кожени 

изделия (кожени 

мебели) 

    

   

 

5. Импрегнирани   

хартии/картони за 

опаковки 

    

   

 

6. Каучук и пластмаси          

7. ПАВ, бои и лакове         

8. Препарати за 

почистване, 

излъскване и полиране 

на коли и подове 

    

   

 

9. Вакси за излъскване 

на ски 
    

   
 

10. Пожарогасителни 

пени 
    

   
 

11. Електрически и 

електронни части за 

цифрови камери, 

мобилни телефони, 

цветни принтери и 

копирни машини, 

скенери, сателитно-

комуникационна 

техника, радарни 

системи и др.  

    

   

 

12. Нефтопреработва-

телна и минна 

промишленост 

    

   

 

13. Защитни покрития         

14. Мокрещи агенти, 

използвани в 

контролирани системи 

за нанасяне на 

галванични покрития; 

    

   

 

15. Фоторезисти или 

антирефлектиращи 
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Вид на изделието  

или сместа 

Търговско име  

или хим.име на 

PFOS 

Прибл. 

съдържание 

[тегловни %] 

К-во на 

изнесените 

изделия или 

смеси 

[брой и 

kg/год.] 

К-во на 

PFOS в 

изделия 

или смеси 

[kg/год.] 

Забележка (години на износ, 

за ЕС, за трети страни, моля 

посочете страните) 

Експлоата-

ционен 

срок на 

изделието 

     Година на 

износ 

за ДЧ на 

ЕС 

за трети 

страни 
 

покрития за 

фотолитографски 

процеси 

16. Фотографски 

покрития, нанасяни 

върху филми, хартия 

или печатни платки 

    

   

 

17. Вещества, 

потискащи 

образуването на 

суспензия при 

недекоративно твърдо 

хромиране с хром (VI) 

в системи със 

затворен цикъл; 

    

   

 

18. Хидравлични 

флуиди за авиацията 
    

   
 

19.Добавки за печатни 

мастила за цветни 

принтери 

    

   

 

20. Други (посочете 

вида на изделието 

/сместа) 

    

   

 

ОБЩО         
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Таблица I-Б-4: Моля, посочете вида и количествата изделия, съдържащи PFOS, нейните 

соли, PFOSF или нейните деривати (PFOS), които Вашата компания рециклира, 

включително концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, годината на износ, 

приблизително съдържание, експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не 

разполагате с информация, посочете “няма данни”(н.д.). Добавете допълнителни редове, 

ако е необходимо.  

 
Вид на изделието Търговско име  

или хим.име на 

PFOS и нейните 

деривати 

Прибл. 

съдържание на 

PFOS 

[тегловни %]  

К-во на 

рециклираните 

изделия 

[kg/год] 

К-во на PFOS в 

изделията 

[kg/год] 

Година  

Пример   
Посочете за всяка 

година 

Посочете за всяка 

година 

 

Изделие A (вид) 

PFOS 

ScotchgardTM 

(3M) 
2% 5000 kg/год 100 kg/год 2004 

Изделие B (вид) PFOSF 0.2% 2500 kg/год 5 kg/год 2007 

Изделие C  (вид) PFOS-K 0.06 % 10 000 kg/год 6 kg/год 2003 

Смес D (вид) PFOS-Li  5 % 10 000 kg/год 500 kg/год 2005 

1. Импрегниран текстил, текстилни 

изделия (тапицирани мебели, палатки, 

тенти, сенници, обувки)  

    

 

2. Защитни облекла      

3. Килими, мокети, изтривалки      

4. Кожа и кожени изделия (кожени 

мебели) 
    

 

5. Импрегнирани   хартии/картони за 

опаковки 
    

 

6. Каучук и пластмаси       

7. ПАВ, бои и лакове      

8. Препарати за почистване, 

излъскване и полиране на коли и 

подове 

    

 

9. Вакси за излъскване на ски      

10. Пожарогасителни пени      

11. Електрически и електронни части 

за цифрови камери, мобилни 

телефони, цветни принтери и копирни 

машини, скенери, сателитно-

комуникационна техника, радарни 

системи и др.  

    

 

12. Нефтопреработва-телна и минна 

промишленост 
    

 

13. Защитни покрития      

14. Мокрещи агенти, използвани в 

контролирани системи за нанасяне на 

галванични покрития; 

    

 

15. Фоторезисти или 

антирефлектиращи покрития за 

фотолитографски процеси 

    

 

16. Фотографски покрития, нанасяни 

върху филми, хартия или печатни 

платки 

    

 

17. Вещества, потискащи образуването 

на суспензия при недекоративно 

твърдо хромиране с хром (VI) в 

системи със затворен цикъл; 

    

 

18. Хидравлични флуиди за авиацията      

19.Добавки за печатни мастила за 

цветни принтери 
    

 

20. Други (посочете вида на изделието 

/сместа) 
    

 

ОБЩО      
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Таблица I-Б-5: Моля, посочете методите за идентифициране на PFOS, нейните соли, 

PFOSF или нейните деривати (PFOS) в изделията, които Вашата компания рециклира? 

Добавете допълнителни редове, ако е необходимо.  

 
Вид изделие, съдържащо PFOS, нейните 

соли, PFOSF или нейните деривати (PFOS)  

Метод за идентифициране Описание (по етикет, по ИЛБ, по 

данни на производителя/вносителя, 

чрез анализи и т.н.) 

1.    

2.   

3.   

 
 

Таблица II-Б-6: Моля, посочете използваните от Вас методи за екологосъобразно 

депониране, в т.ч. обезвреждане на изделия, съдържащи PFOS, нейните соли, PFOSF или 

нейните деривати (PFOS) (операции D). Добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

 
Методи за екологосъобразно депониране или обезвреждане  

на изделия или части от изделия, съдържащи PFOS 

Описание  

1.   

2.  
3.  
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Част IІ – Информация относно алтернативи за заместване на перфлуороктан 

сулфонова киселина (PFOS), нейните соли, перфлуороктан сулфонил 

флуорид (PFOSF) и PFOS деривати в различните типове употреби и 

пиложения 

 

ЧАСТ  ІІ – ПОДРОБНИ ВЪПРОСИ  

 

ІІ-1: Моля да предоставите информация за алтернативните химични вещества или смеси, 

използвани за заместване на перфлуорооктан сулфоновата киселина (PFOS) и нейните 

деривати в изделията/смесите, които пускате на пазара или изнасяте**. (виж Приложение 2) 

 

** Моля да имате в предвид, че за употребите, изброени в лявата  колона  PFOS  и нейните деривати са 

забранени, ако концентрацията им надвишава 0.1 тегл.% (1000 g/kg).За употребите, изброени в дясната 

колона,производството и пускането на пазара е разрешено.   

Ако предлагате на пазара повече от едно изделие или смес от изброените по-долу употреби, моля да копирате 

цялата таблица  и предоставите  информация за всяка алтернатива за всяка употреба по отделно.   

Информация относно алтернативи на PFOS и нейните деривати в различни употреби и приложения***: 

1.Описание на 

алтернативите 

(хим.наименование, CAS 

№, търговска марка, 

производител/вносител) 

 

2. Употребени количества 

на година (по години), кг, 

внос (държава) 

 

3. Тип употреба  Импрегниран текстил, текстилни 

изделия (тапицирани мебели, 

обувки)  и защитни облекла  

 Килими, мокети 

 Кожа и кожени изделия (кожени 

мебели) 

 Импрегниране на   

хартия/картони за опаковки 

 Каучук и пластмаси  

 Бои, лакове 

 Препарати за почистване, 

излъскване и полиране на коли и 

подове 

 Вакси за излъскване на ски 

 Пожарогасителни пени 

 Електрически и електронни части 

за цифрови камери, мобилни 

телефони, цветни принтери и 

копирни машини, скенери, 

сателитно-комуникационна 

техника, радарни системи и др. 

 Нефтопреработвателна и минна 

промишленост 

 Защитни покрития 

 Добавки за печатни мастила за 

цветни принтери и копирни машини 

 Други 

 До 26 август 2015 г. — мокрещи агенти, 

използвани в контролирани системи за 

нанасяне на галванични покрития; 

 Фоторезисти или антирефлектиращи 

покрития за фотолитографски процеси 

 Фотографски покрития, нанасяни върху 

филми, хартия или печатни платки 

 Вещества, потискащи образуването на 

суспензия при недекоративно твърдо 

хромиране с хром (VI) в системи със 

затворен цикъл; 

 Хидравлични флуиди за авиацията  
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4. Физико-химични 

свойства от ИЛБ 

 

5. Наличност на пазара  

 

 

 

 

6. Пазарна и ценова 

достъпност  

 

 

 

7. Класификация според 

Глобалната хармонизирана 

система (GHS)  

 

8. Друга информация 
 

 

 

*** Забележка  

1. Описание на алтернативата: 

(a) За алтернативният химичен продукт, моля посочете химичното наименование, CAS №, търговско 

наименование, производител.  

(b) За алтернативният химичен продукт, моля посочете физико-химичните свойства като парно 

налягане, коефициент на разделяне октанол/вода (log Kow);  

2. Количества на година: 

Моля посочете, ако е възможно, количествата, употребени на година . 

3. Тип употреба : 

Отбележете със знак “х” типа на употребата. Ако употребите са повече от една копирайте цялата 

таблица и попълнете за всяка отделна алтернатива.  

4. Физико-химични свойства: Посочете физико-химичните свойства от ИЛБ 

5. Наличност: 

Отнася се до това, дали алтернативата е налична на пазара. Информация за производители и 

търговци, ако Ви е известна, също трябва да бъде включена. 

6. Пазарна и ценова достъпност 

Моля, посочете дали алтернативния продукт е лесно достъпен на пазара и ценово-изгоден за Вашата 

компания.  

7. Класификация според Глобалната хармонизирана система (GHS): 

Моля, посочете, класификацията на алтернативното съединение съгласно Приложение VІ на  

Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) , Таблица 3.1, в която са записани веществата, класифицирани в 

съответствие с критериите на CLP Регламента и Таблица 3.2, в която са записани веществата, 

класифицирани и етикетирани в съответствие с критериите в Директива 67/548/EИО за опасните 

вещества /DSD/ 

8. Друга информация: 

Моля посочете, ако досега сте използвали PFOS и някои от нейните деривати (виж Приложение 1), 

кога сте преминали към алтернативния продукт при Вашето производството.  

  

____________________ 

 

 

 

http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/legislation/table31CLP.pdf
http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/legislation/table32CLP.pdf
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Приложения с помощна информация за попълване на Въпросника 
 

Приложение № 1 : Категории изделия, съдържащи PFOS, нейните соли, PFOSF 

или нейните деривати (PFOS) или процеси, използващи такива химикали  като 

междинен продукт 

 

1. Изделия 

 Импрегнирани опаковки (хартия/картон) 

 Импрегниран текстил, текстилни изделия (тапицерии, дамаски)  и защитни облекла  

 Килими и мокети 

 Кожа и кожени изделия (кожени мебели, обувки, облекло) 

 Някои медицински прибори [като покрития на основата на съполимери на етилен 

тетрафлуоретилен (ETFE) и производство на рентгено-контрастен ETFE, in-vitro 

диагностична медицинска апаратура и CCD цветни филтри];  

 Електрически и електронни части за цифрови камери, мобилни телефони, цветни 

принтери и копирни машини, скенери, сателитно-комуникационна техника, радарни 

системи и др.  

 Някои видове каучуци и пластмаси 

  Защитни покрития и добавки за покрития; 

 Пожарогасителни пени 

 Хидравлични флуиди за авиацията  
 

2. Индустриални процеси 

 Мокрещи агенти, използвани в контролирани системи за нанасяне на галванични 

покрития  

 Галванични покрития на метали (твърдо и декоративно галванизиране); 

 Агент за байцване на полупроводници и керамични филтри;  

 Фото-маски за полупроводници и течно-кристални дисплеи (LCD); 

 Фоторезисти или антирефлектиращи покрития за фотолитографски процеси; 

 Фотопроявители; 

 Фоторезисти или антирефлектиращи покрития при производството на  полупроводници;  

 Фотографски покрития, нанасяни върху филми, хартия или печатни платки;  

 Вещества, потискащи образуването на суспензия при недекоративно твърдо хромиране с 

хром (VI) в системи със затворен цикъл; 

 Нефтодобив; 

 Миннодобивна промишленост.  
 

3. Потребителски продукти 

 Препарати за почистване, излъскване и полиране на коли и подове; 

 Вакси за ски; 

 ПАВ, бои и лакове 
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Приложение № 2: PFOS и и нейните дериватите 

Таблица 1:PFOS и дериватите, включени в Приложение Б на Стокхолмската конвенция 

PFOS и деривати Съкращение CAS № 

Perfluorooctane sulfonic acid  (PFOS) 1763-23-1 

Potassium perfluorooctane sulfonate  (PFOS-K) 2795-39-3 

Lithium perfluorooctane sulfonate  (PFOS-Li) 29457-72-5 

Ammonium perfluorooctane sulfonate  (PFOS-NH4) 29081-56-9 

Diethanolammonium perfluorooctane sulfonate  (PFOS-DEA) 70225-14-8 

Perfluorooctane sulfonyl fluoride  (PFOS-F) 307-35-7 

Tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate  56773-42-3 

Di(decyl)di(methyl)ammonium perfluorooctane sulfonate  2551099-16-8 

 

Таблица 2: Примери на PFOS деривати, непосочени в Приложение Б на Стокхолмската 

конвенция  

Химично наименование Съкращение CAS № 

Perfluorooctane sulfonamide  PFOSA  754-91-6  

N-Methyl perfluorooctane sulfonamide  MeFOSA  31506-32-8  

N-Methyl perfluorooctane sulfonamidoethanol  MeFOSE  2448-09-7  

N-Methyl perfluorooctane sulfonamidoethyl acrylate  MeFOSEA  25268-77-3  

Ammonium bis[2-N-ethyl perfluorooctane sulfonamidoethyl] phosphate1   30381-98-7  

N-Ethyl perfluorooctane sulfonamide (sulfluramid)  EtFOSA  4151-50-2  

N-Ethyl perfluorooctane sulfonamidoethanol  EtFOSE  1691-99-2  

N-Ethyl perfluorooctane sulfonamidoethyl acrylate  EtFOSEA  432-82-5  

Di[N-ethyl perfluorooctane sulfonamidoethyl] phosphate EtFOSEP  67969-69-1  

3-[[(Heptadecafluorooctyl)- sulfonyl]amino]-N,N,N-trimethyl-1-

propanaminium iodide/perfluorooctyl sulfonyl quaternary ammonium 

iodide  

Fluorotenside-134 1652-63-7  

Potassium N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl] glycinate   2991-51-7  

N-Ethyl-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl] perfluorooctane sulfonamide   61660-12-6  
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Таблица 3: Списък на съединения на 96 PFOS-деривати, които се разграждат до PFOS в околната среда 

 

№  CAS  № PFOS и нейните деривати  

1  307-35-7  1-Octanesulphonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 

2  376-14-7  2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl ester  

3  383-07-3  2-Propenoic acid, 2-[butyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl ester  

4  423-82-5  2-Propenoic acid, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl ester  

5  423-86-9  1-Octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-2-propenyl- 

6  754-91-6  1-Octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 

7  1652-63-7  1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]-N,N,N-trimethyl-, iodide  

8  1691-99-2  1-Octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)- 

9  1763-23-1  1-Octanesulphonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 

10  1869-77-8  Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]-, ethyl ester  

11  2250-98-8  1-Octanesulphonamide, N,N',N''- [phosphinylidynetris(oxy-2,1-ethanediyl)]tris[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 

12  2263-09-4  1-Octanesulphonamide, N-butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)- 

13  2795-39-3  1-Octanesulphonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, potassium salt  

14  2991-50-6  Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]- 

15  2991-51-7  Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]-, potassium salt  

16  3820-83-5  1-Octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]- 

17  3871-50-9  Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]-, sodium salt  

18  4151-50-2  1-Octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 

19  13417-01-1  1-Octanesulphonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 

20  14650-24-9  2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl ester  

21  24448-09-7  1-Octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl- 

22  24924-36-5  1-Octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-2-propenyl- 

23  25268-77-3  2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl ester  

24  29081-56-9  1-Octanesulphonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ammonium salt  
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№  CAS  № PFOS и нейните деривати  

25  29117-08-6  Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl]-.omega.-hydroxy- 

26  29457-72-5  1-Octanesulphonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, lithium salt  

27  30295-51-3  1-Octanesulphonamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 

28  30381-98-7  1-Octanesulphonamide, N,N'-[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ammonium salt  

29  31506-32-8  1-Octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-methyl- 

30  38006-74-5  1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]-N,N’,N’’-trimethyl-, chloride  

31  50598-29-3  1-Octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(phenylmethyl)- 

32  52550-45-5  Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]propylamino]ethyl]-? -hydroxy- 

33  56773-42-3  Ethanaminium, N,N’,N’’-triethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulphonic acid (1:1)  

34  57589-85-2  Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3- [[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-, monopotassium salt  

35  58920-31-3  2-Propenoic acid, 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]butyl ester  

36  61577-14-8  2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]butyl ester  

37  61660-12-6  1-Octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- 

38  67939-42-8  1-Octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-[3-(trichlorosilyl)propyl]- 

39  67969-69-1  1-Octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]-, diammonium salt  

40  67939-88-2  1-Octanesulphonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, monohydrochloride  

41  68081-83-4  Carbamic acid, (4-methyl-1,3-phenylene)bis-, bis[2-[ethyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl] ester  

42  68298-11-3  1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl](3-sulphopropyl)amino]-N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, hydroxide, inner salt  

43  68329-56-6  

2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl] methylamino]ethyl 2-propenoate, hexadecyl 2-propenoate, 2-

[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-

[methyl[(tridecafluorohexyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate and octadecyl 2-propenoate  

44  68239-73-6  1-Octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(4-hydroxybutyl)-N-methyl- 

45  68310-75-8  1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]-N,N’,N’’-trimethyl-, iodide, ammonium salt  

46  68541-80-0  2-Propenoic acid, polymer with 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-propenoate  

47  68555-90-8  

2-Propenoic acid, butyl ester,polymer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-

[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-

[methyl[(tridecafluorohexyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate  

48  68555-91-9  2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl ester, polymer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino] ethyl 2-methyl- 

2-propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- 

propenoate, 2- [ethyl[(undecafluoropentyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate  
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№  CAS  № PFOS и нейните деривати  

49  68555-92-0  2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl ester, polymer with 2- [methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl 2- 

methyl-2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulphonyl]amino]ethyl 2- 

methyl-2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate  

50  68608-14-0  Sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]  

51  68649-26-3  

1-Octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-, reaction products with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-

N-(2-hydroxyethyl)-1-butanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)- 1-heptanesulphonamide, N-ethyl-

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-hexanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-

pentanesulphonamide, polymethylenepolyphenyleneisocyanate and stearyl alc.  

52  68867-60-7  2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl ester, polymer with 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- 

[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- 

[methyl[(undecafluoropentyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate and.alpha.-(1-oxo-2-propenyl)-.omega.-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)  

53  68877-32-7  

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl ester, polymer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-

2-propenoate, 2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluoro-hexyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-

propenoate, 2-[ethyl[(undecafluoro-pentyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-1,3-butadiene  

54  68891-96-3  Chromium, diaquatetrachloro[.mu.-[N-ethyl-N- [(heptadecafluorooctyl)sulphonyl] glycinato-.kappa.O:.kappa.O']]-.mu.-hydroxybis(2-methylpropanol)di- 

55  68909-15-9  

2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymers with branched octylacrylate, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl acrylate, 2-[methyl 

[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate, 2-

[methyl[(tridecafluorohexyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate, polyethylene glycol acrylate Me ether 

and stearyl acrylate  

56  68958-61-2  Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl]-.omega.-methoxy- 

57  70225-14-8  1-Octanesulphonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1)  

58  70776-36-2  2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, N- 

(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulphonyl]amino]ethyl 2- 

propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate  

59  71463-78-0  Phosphonic acid, [3-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propyl]- 

60  71463-80-4  Phosphonic acid, [3-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propyl]-, diethyl ester  

61  71487-20-2  2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- 

[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- 

[methyl[(tridecafluorohexyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid  

62  91081-99-1  Sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with epichlorohydrin, adipates (esters)  

63  92265-81-1  
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-ethoxyethyl 2-propenoate, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl] 

methylamino]ethyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate  

64  94133-90-1  1-Propanesulphonic acid, 3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl) sulphonyl]amino]-2-hydroxy-, monosodium salt  
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№  CAS  № PFOS и нейните деривати  

65  94313-84-5  Carbamic acid, [5-[[[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethoxy]carbonyl]amino]-2-methylphenyl]-, 9-octadecenyl ester, (Z)- 

66  98999-57-6  
Sulphonamides, C7-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl], polymers with 2-ethoxyethyl acrylate, glycidyl methacrylate and N,N,N-

trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethanaminium chloride  

67  127133-66-8  2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with Bu methacrylate, lauryl methacrylate and 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl methacrylate  

68  129813-71-4  Sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-(oxiranylmethyl)  

69  148240-78-2  Fatty acids, C18-unsatd., trimers, 2-[[heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl esters  

70  148684-79-1  Sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane homopolymer and ethylene glycol  

71  160901-25-7  Sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 2-ethyl-1-hexanol and polymethylenepolyphenylene isocyanate  

72  178094-69-4  1-Octanesulphonamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-,potassium salt  

73  178535-22-3  
Sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl)-, polymers with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and polymethylenepolyphenylene 

isocyanate, 2-ethylhexyl esters, Me Et ketone oxime-blocked  

74  182700-90-9  
1-Octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-methyl-, reaction products with benzene-chlorine-sulphur chloride (S2Cl2) reaction 

products chlorides  

75  L-92-0151  2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-

[ethyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-

[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid  

76  P-94-2205  Polymethylenepolyphenylene isocyanate and bis(4-NCO-phenyl)methane reaction products with 2-ethyl-1-hexanol, 2-butanone, oxime, N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-

1-C4-C8perfluoroalkanesulphonamide  

77  192662-29-6  Sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethylamino)propyl], reaction products with acrylic acid  

78  251099-16-8  1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulphonic acid (1:1)  

79  306973-46-6  Fatty acids, linseed-oil, dimers, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl esters  

80  306973-47-7  Sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with 12-hydroxystearic acid and 2,4-TDI, ammonium salts  

81  306974-19-6  Sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-[(3-octadecyl-2-oxo-5-oxazolidinyl)methyl]  

82  306974-28-7  
Siloxanes and Silicones, di-Me, mono[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propylgroup] -terminated, polymers with 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-

alkyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate and stearyl methacrylate  

83  306974-45-8  Sulphonic acids, C6-8-alkane, perfluoro, compounds with polyethylene-polypropylene glycol bis(2-aminopropyl) ether  

84  306974-63-0  Fatty acids, C18-unsatd.,dimers, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino] ethyl esters  

85  306975-56-4  Propanoic acid, 3-hydroxy-2- (hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and N,N',2-tris(6- 

isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide, reaction products with N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1- 

octanesulphonamide and N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-heptanesulphonamide, compounds with triethylamine  
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№  CAS  № PFOS и нейните деривати  

86  306975-57-5  Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,1'-methylenebis[4- isocyanatobenzene] and 1,2,3-propanetriol, reaction products with N- 

ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulphonamide and N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-N-(2- 

hydroxyethyl)-1-heptanesulphonamide, compounds with morpholine  

87  306975-62-2  2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymers with 2- [methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate and vinylidene chloride  

88  306975-84-8  
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, N-(hydroxyethyl)-N-methyl perfluoro C4-8-alkane sulphonamides-

blocked  

89  306975-85-9  
2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymers with N-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl methacrylate, 

stearyl methacrylate and vinylidene chloride  

90  306976-25-0  
1-Hexadecanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-, bromide, polymers with Bu acrylate, Bu methacrylate and 2-

[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate  

91  306976-55-6  
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2-propenoic 

acid, N-ethyl-N-(hydroxyethyl)perfluoro-C4-8-alkanesulphonamides-blocked  

92  306977-58-2  
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester, polymers with acrylic acid, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate and 

propylene glycol monoacrylate, hydrolysed, compounds with 2,2'-(methylimino)bis[ethanol]  

93  306978-04-1  2-Propenoic acid, butyl ester, polymers with acrylamide, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate and vinylidene chloride  

94  306978-65-4  Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, N-(hydroxyethyl)-N-methyl perfluoro-C4-8-alkane sulphonamides- and stearyl alc.-blocked  

95  306979-40-8  Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-(methylamino)ethyl]-.omega.-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-, N-[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]  

96  306980-27-8  Sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N,N'-[1,6-hexanediylbis[(2-oxo-3,5-oxazolidinediyl)methylene]]bis[N-methyl- 

Източници: US EPA (2002a); US EPA (2002b); Environment Agency (2001); Consultation with Environment Canada (note that RPA reviewed a confidential draft list of PFOS 

precursors that was provided by Environment Canada. This was developed from the 182 PFAS that were listed in a June 2000 survey to Canadian industry (Environment Canada, 2000).  
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Приложение № 3: Алтернативи за заместване на PFOS 

 

Алтернативи на PFOS  

 Късоверижни перфлуоралкил сулфонати 

 Късоверижни перфлуоралкил кетони и етери  

 Полифлуороалкил етер сулфонати 

 Флуоротеломери и флуорофосфати 

 Флуорирани съполимери 

 Флуорирани полиетери 

 Силоксани и силиконови полимери 

 Пропил ароматни съединения 

 Сулфосукцинати 

 Стеарамидоетил пиридин хлорид 

 Полипропилен гликол етер, амини и сулфати 

Таблица 4:Алтернативи за заместване на PFOS, нейните соли, PFOF и нейните деривати  в 

различни материали и приложения 

Употреба  Правен статус на употребата   Налични алтернативни съединения на PFOS 

Импрегниране на текстил, 

текстилни изделия (тапицирани 

мебели, палатки, тенти, сенници, 

обувки), кожа и кожени изделия 

(мебели, автомобилни седалки) и 

килими и повърхностно защитни 

покрития 

PFOS и нейните деривати са 

забранени за употреба в ЕС, ако 

концентрацията им изделията или 

смесите надвишава  0.1 тегл.%  

(1000 g/kg) 

  

 Други по-късо верижни полифлуорирани 

съединения като: 

(i) Вещества на база перфлуоробутан сулфонат / 

perfluorobutane sulfonate 

(PFBS), универсален спрей, съдържащ 1–5% 

перфлуоро-бутан сулфонил уретан, предлаган като 

алтернатива за импрегниране на текстил, кожа и 

килими 

(ii) C6 –флуоротеломери, в т.ч. полимери; 

 Продукти на база силикон; Bluestar Silicones пуска 

на пазара алтернативни продукти на PFOS, на 

основата на силикони за текстилни приложения под 

търговската марка AdvantexTM 

 Смеси на силикони и  стеарамидо метил пиридин 

хлорид/stearamidomethyl pyridine chloride, понякога 

заедно с карбамидни (urea) и меламинови 

(melamine) смоли  

 Флуоротеломерни силикони  като полифлуорооктил 

триетокси силан/  polyfluorooctyl triethoxy silane 

(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl triethoxy silane, 

NanoCoverTM продукт), използван като подово 

защитно покритие в бани.  

 CapstoneTM продукти на DuPont за различни 

приложения на основата на късо-верижни C6 – 

флуоротеломери; 

 Rudolph Group заедно с Sympatex пусна на пазара 

BIONIC-FINISH®ECO като fluorocarbon-free 

продукт, за третиране на текстилни изделия 

(репелент на вода). Продуктът представлява 

въглеводородна матрица със звездовидна форма, 

хипер-разклонени полимери или дендримери 

(dendrimers). 

Импрегниране на  хартии/картони за 

опаковки 

PFOS и нейните деривати са 

забранени за употреба в ЕС, ако 

концентрацията им изделията или 

смесите надвишава  0.1 тегл.%  

(1000 g/kg) 

 Съединения на база късоверижни флуоро-теломери; 

полифлуороалкил фосфат/ polyfluoroalkyl phosphate, 

фосфонат/ phosphonate-тип съединения и 

полидиметил силоксан/poly(dimethyl siloxane).  

Препарати за почистване, 

излъскване и полиране на коли и 

подове 

PFOS и нейните деривати са 

забранени за употреба в ЕС, ако 

концентрацията им изделията или 

смесите надвишава  0.1 тегл.%  

(1000 g/kg) 

 ПАВ на основа на теломери и полимери; 

 Различни C4-перфлуорирани съединения: Novec™ 

(3M) за битово и промишлено почистване, 

съдържащ  метил нонафлуоробутил етер/ methyl 

nonafluorobutyl ether (CAS no. 163702-07-6) и метил  

нонафлуороизобутил етер/ methyl nonafluoroisobutyl 

ether (CAS no. 163702-08-7); 

 Флуорирани полиетери: PolyFox™ (OMNOVA 
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Употреба  Правен статус на употребата   Налични алтернативни съединения на PFOS 

Solutions Inc.), флуоро-съдържащи полимери (ПАВ) 

с мол.маса над  1,000 на основата на етерни връзки 

и с C2F5 или CF3 като изходен материал.  

 Преминаване към по-меки пасти/восъци за 

полиране, или напълно биоразградими такива ще 

елиминира необходимостта от устойчивите 

перфлуорирани съединения. В тези продукти 

флуорираните ПАВ са заменени с не-йонни или 

аниони ПАВ с добри мокрещи свойства. 

ПАВ, бои,  лакове, мастила PFOS и нейните деривати са 

забранени за употреба в ЕС, ако 

концентрацията им изделията или 

смесите надвишава  0.1 тегл.%  

(1000 g/kg) 

 ПАВ на основата на флуоротеломери (н-р 

CapstoneTM продукти); 

 C4-съединения на основата на перфлуоробутан 

сулфонат/ perfluorobutane sulfonate (PFBS), особено 

като покрития в електрониката; 

 Флуорирани полиетери (PolyFox™); 

 Сулфосукцинати/ Sulfosuccinates, н-р натриева сол 

на ди-(2-етилхексил) сулфосукцинат/ sodium salt of 

di-(2-ethylhexyl) sulfosuccinate, разтворена в етанол 

и вода, която се използва като алтернатива при 

печатни мастила; 

 Силиконови полимери/ Silicone polymers, като 

полиетер-модифициран полиметил силоксан / 

polyether-modified polydimethyl siloxane, смесен с  

ди-(2-етилхексил) сулфосукцинат /di-(2-ethylhexyl) 

sulfosuccinate във етанол и вода (WorléeAdd®); 

 Пропил нафталени/ Propylated naphthalenes  и 

propylated biphenyls/ пропил бифенили, които се 

използват като репеленти на вода за приложения 

при защита от ръжда, корабни бои, смоли, печатни 

мастила, и защитни покрития в електрическо 

оборудване;  

 Fatty alcohol polyglycol ether sulfate, sometimes 

together with a sulfosuccinate. 

 Мастен алкохол полигликол етер сулфат /fatty 

alcohol polyglycol ether sulfate, понякога заедно с 

сулфосукцинат/sulfosuccinate 

Нефтопреработвателна и минна 

промишленост 

PFOS и нейните деривати се 

използват рядко като ПАВ в 

невтодобивната и минната 

индустрии.  

 Перфлуоробутан сулфонат/ perfluorobutane sulfonate 

(PFBS) на 3М; 

 Флуоро-ПАВ на DuPont (Zonyl® and CapstoneTM) за 

приложение в нефтодобива. 

 Други перфлуоро-съединения (патентовани в 

САЩ): перфлуороалкил-заместени амини/ 

perfluoroalkyl-substituted amines, киселини/acids, 

амино киселини/amino acids и киселини на 

тиоетера/ thioether acids. 

Фотографска индустрия  Преминаването към цифрова 

технология намалява драстично 

употребата на PFOS и нейните 

деривати. 

  

 ПАВ продукти на основата на теломери с различна 

дължина на перфлуороалкилната верига/ 

perfluoroalkyl chain;  

 C3-C4-флуорирани съединения; 

 Въглеводородни ПАВ;  

 Силиконови продукти; химикали; 

Електрически и електронни части за 

цифрови камери, мобилни 

телефони, цветни принтери и 

копирни машини, скенери, 

сателитно-комуникационна техника, 

радарни системи и др. 

PFOS и нейните деривати са 

забранени за употреба в ЕС, ако 

концентрацията им изделията или 

смесите надвишава  0.1 тегл.%  

(1000 g/kg) 

За повечето от тези употреби са налични алтернативи 

или са в процес на разработване.  

Полупроводникова индустрия  PFOS и нейните деривати все още 

се употребяват,  но в по-ниски 

концентрации.  

Няма налични алтернативи със сравнима ефективност. 

Според индустрията разработването на алтернативи ще 

отнеме поне 5 год. Би било възможно да се използват  

PFBS, флуорирани полиетери или теломери.  

Хидравлични флуиди за авиацията PFOS и нейните деривати все още 

са разрешени за употреба в 

хидравлични флуиди за авиацията 

Биха могли да се използват други флуорирани 

съединения и фосфати.  
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Употреба  Правен статус на употребата   Налични алтернативни съединения на PFOS 

Медицински прибори Старите видео – ендоскопи в 

болниците съдържат CCD цветни 

филтри, които съдържат малки 

количества PFOS. 

При някои медицински прибори 

[като покрития на основата на 

съполимери на етилен 

тетрафлуоретилен (ETFE) и 

производство на рентгено-

контрастен ETFE, in-vitro 

диагностична медицинска 

апаратура] също се използва 

PFOS. 

Ремонтирането на тези стари видео-ендоскопи изисква 

наличието на CCD цветни филтри, съдържащи PFOS. 

Новите CCD  филтри не съдържат PFOS. За рентгено-

контрастен ETFE, PFOS може да бъде заменена с 

PFBS. 

Галванизиране на метали  PFOS-съединения все още се 

използват при твърдо хромиране. 

Cr-III е заменен с Cr-VI при 

декоративното галванизиране. 

 

На пазара съществуват някои не-флуорирани 

алтернативни продукти, но се счита, че те не са 

еквивалентно ефективни  при твърдото хромиране.  

C6-флуоротеломери биха могли да се използват като 

алтернатива. PFBS деривати също биха могли да се 

използват. За сега няма алтернативи. 

Пожарогасителни пени Употребата на PFOS и нейните 

деривати  в пожарогасителни 

пени бе разрешена в ЕС до 27 

юни 2011 г. 

 Не съдържащи-PFOS-флуоро ПАВ с по-къси 

вериги като: 

  C6-флуоротеломери като перфлуорохексан етил 

сулфонил бетен/ perfluorohexane ethyl sulfonyl 

betaine,често се използват в комбинация с 

въглеводороди като FORAFACTM продукти 

(DuPont); 

  Додекафлуоро-2-метилпентан-3-он/ 

Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one (3M); 

 Не съдържащи флуор пожарогасителни пени 

като: 

   ПАВ на основата на силикон, често в 

комбинация с флуоро-ПАВ; 

  ПАВ на основата на въглеводороди, често в 

комбинация с флуоро-ПАВ; 

  Синтетични детергентни пени, често използвани 

за горски пожари и големи пожари  и за 

тренировки (“Trainol”); нов продукт с гликоли 

(Hi Combat ATM from AngusFire); 

  Пожарогасителни пени на основата на 

протеини (н-р Sthamex F-15), които не са обаче 

толкова ефективни за петролни пожари и се 

използват основно за тренировки и морски 

пожари.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Приложение № 4: Действащото законодателство, относно PFOS или нейните 

деривати 

Таблица 5: Действащото законодателство, относно ограниченията за употреба, производство, 

пускането на пазара и износ на PFOS, нейните соли, PFOSF или нейните деривати (PFOS) в 

самостоятелен вид, в смеси и в изделия) и относно операциите по рециклиране на изделия, 

съдържащи такива химикали 

 

Законодателство за 

PFOS, нейните соли, PFOSF или 

нейните деривати 

Законодателство Забележка 

Перфлуороктан сулфонова киселина  

(PFOS),  

(CAS №: 1763-23-1), 

 нейните солиa  и  

перфлуороктан сулфонил флуорид 

(PFOS-F)  

(CAS №: 307-35-7) 

 

a На пример: 

*калиев перфлуороктан сулфонат 

(CAS №: 2795-39-3); 

*литиев перфлуороктан сулфонат 

(CAS №: 29457-72-5); 

*амониев перфлуороктан сулфонат 

(CAS №: 29081-56-9); 

*диетаноламониев перфлуороктан 

сулфонат 

(CAS №: 70225-14-8); 

*тетраетиламониев перфлуороктан 

сулфонат 

(CAS №: 56773-42-3); 

*дидецилдиметиламониев 

перфлуороктан сулфонат 

(CAS №: 251099-16-8) 

 

Регламент (EC) № 850/2004 за устойчивите 

органични замърсители (УОЗ)  

 

 

 

Регламент (ЕС) № 757/2010 на Комисията  от 24 

август 2010 година за изменение на Регламент 

(ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета относно устойчивите органични 

замърсители (УОЗ) по отношение на Приложения I 

и III 

 

Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 

850/2004 се изменят в съответствие с 

приложението към настоящия регламент: 

1. Приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 

се заменя със следното: 

Част А — Вещества, изброени в Конвенцията и в 

Протокола, както и вещества, изброени само в 

Конвенцията 

Специфично изключение за употреба като 

междинен продукт или други спецификации  

Перфлуорооктан сулфонова киселина и нейните 

деривати (PFOS) C 8 F 17 SO 2 X (X = OH, метална 

сол (O-M + ), халид, амид и други деривати, 

включително полимери) 

1. За целите на настоящото вписване член 4, 

параграф 1, буква б) се прилага за концентрации 

на PFOS, равни на или под 10 mg/kg (0,001 

тегловни %), когато се среща във вещества или 

в препарати.  

2. За целите на настоящото вписване член 4, 

параграф 1, буква б) се прилага за концентрации 

на PFOS в полуготови продукти или изделия, 

или части от тях, ако концентрацията на PFOS е 

по-малка от 0,1 тегловни % (1000 mg/kg), 

изчислена като отношение към масата на 

отделните структурни и микро- структурни 

части, които съдържат PFOS, или за текстилни 

или други материали с покритие, ако 

количеството PFOS е по-малко от 1 μg/m2 в 

материала с покритие. 

3. Разрешава се използването на изделия, които 

вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 

2010 г. и съдържат като своя съставна част 

PFOS; във връзка с такива изделия се прилагат 

разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и 

четвърта алинея. 

4. Пожарогасителната пяна, пусната на пазара 

преди 27 декември 2006 г., може да се използва 

до 27 юни 2011 г.  

5. Ако количеството, отделяно в околната среда, е 

сведено до минимум, производството и 

Регламент (EC) № 850/2004 за 

POPs е в сила за България от 

01.01.2007 г.  

 

Регламент (ЕС) № 757/2010 е в 

сила за България от 26 август 

2010 г. 
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Законодателство за 

PFOS, нейните соли, PFOSF или 

нейните деривати 

Законодателство Забележка 

пускането на пазара са разрешени за следните 

специфични употреби, при условие че 

държавите- членки докладват на всеки четири 

години за постигнатия напредък в 

елиминирането на PFOS: 

а) до 26 август 2015 г. — мокрещи агенти, 

използвани в контролирани системи за нанасяне на 

галванични покрития;  

б) фоторезисти или антирефлектиращи покрития 

за фотолитографски процеси;  

в) фотографски покрития, нанасяни върху филми, 

хартия или печатни форми; 

г) вещества, потискащи образуването на суспензия 

при недекоративно твърдо хромиране с хром (VI) в 

системи със затворен цикъл;  

д) хидравлични флуиди за авиацията. 

Когато дерогациите в букви от а) до д) по-горе се 

отнасят до производството или употребата в 

инсталация, попадаща в обхвата на Директива 

2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

(**), трябва да се прилагат съответните най-добри 

налични техники за предотвратяване и свеждане 

до минимум на емисиите на PFOS, описани в 

информацията, публикувана от Комисията 

съгласно член 17, параграф 2, втора алинея от 

Директива 2008/1/ЕО. Веднага щом постъпи нова 

информация относно подробности на употребите и 

по-безопасните алтернативни вещества или 

технологиите при употребите в букви от б) до д), 

Комисията ще преразгледа всяко от изключенията 

във втора алинея, така че:  

i) употребите на PFOS да бъдат поетапно 

преустановени веднага щом използването на 

по-безопасни алтернативи стане технически и 

икономически осъществимо; 

ii) продължаването на действието на дадена 

дерогация да е възможно само за 

жизненоважни употреби, за които не 

съществуват по-безопасни алтернативи и е 

докладвано, че са положени усилия за 

намиране на по-безопасни алтернативи; 

iii) емисиите на PFOS в околната среда да са 

сведени до минимум чрез прилагането на най-

добрите налични техники.  

6. След като бъдат приети съответни стандарти от 

Европейския комитет за стандартизация (CEN), 

като аналитични опитни методи за демонстриране 

на съответствие на веществата, препаратите и 

изделията с изискванията в параграфи 1 и 2 трябва 

да се използват методите, описани в тези 

стандарти. 

Перфлуорооктан сулфонова киселина и 

нейните производни (PFOS) C 8 F 17 SO 2 

X (X = OH, метални соли (O-M + ), 

халидни, амидни и други производни, 

включително полимери) 

Регламент (EC) № 552/2009  от 22 юни 2009 

година  за изменение на Регламент (ЕО) № 

1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH) по 

отношение на приложение XVII   

 

Условия на ограничение: 

53. Перфлуороктан сулфонати (PFOS) C8F 17 SO2X 

Регламент (EC) № 1907/2006 

относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали 

(REACH) е в сила за България 

от 01 юни 2007 г.  

 

 

Регламент (EC) № 552/2009  е 

в сила за Бэлгария от 26 юни 
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Законодателство за 

PFOS, нейните соли, PFOSF или 

нейните деривати 

Законодателство Забележка 

(X = OH, метална сол (O-M+), халид, амид и други 

деривати, включително полимери)  

1. Забранява се пускането им на пазара и 

употребата им като вещества или в смеси, в 

концентрация, равна или по-висока от 50 

mg/kg (0,005 тегловни %).  

2. Забранява се пускането им на пазара в 

полуготови продукти или изделия, или части 

от тях, ако концентрацията на PFOS е равна 

или по- висока от 0,1 тегловни %, изчислена 

като отношение на масата на отделните 

структурни или микроструктурни части, 

които съдържат PFOS или, за текстилни или 

други материали с покритие, ако 

количеството PFOS е равно или по-високо от 

1 μg/m 2 в материала с покритие.  

3. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 

прилагат за следните изделия, както и за 

веществата и смесите, необходими за 

производството им:  

а) фоторезисти или антирефлектиращи покрития за 

фотолитографски процеси;  

б) фотографски покрития, нанасяни върху филми, 

хартия или печатни форми;  

в) вещества, потискащи образуването на влага при 

недекоративно твърдо хромиране с хром (VI) и 

овлажнители, използвани в контролирани системи 

за нанасяне на галванични покрития, при които 

количеството PFOS, изпускано в околната среда е 

сведено до минимум чрез пълно прилагане на 

приложимите най-добри налични техники, 

разработени в рамките на Директива 2008/1/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета (*******);  

г) хидравлични флуиди за авиацията. 

4. Чрез дерогация от параграф 1, 

пожарогасителната пяна, пусната на пазара 

преди 27 декември 2006 г., може да се 

използва до 27 юни 2011 г.  

5. Чрез дерогация параграф 2 не се прилага за 

изделия, които са били в употреба в 

Общността преди 27 юни 2008 г.  

6. Параграфи 1 и 2 се прилагат без да засягат 

разпоредбите на Регламент (ЕО) № 648/2004 

на Европейския парламент и на Съвета 

(********).  

7. Веднага щом постъпи нова информация 

относно употребите и по-безопасните 

алтернативни вещества или технологиите при 

употребите, Комисията преразглежда всяко от 

изключенията по параграф 3, букви а)—г), 

така че: 

а) употребите на PFOS да бъдат поетапно 

преустановени, веднага щом използването на по-

безопасни алтернативи е технически и 

икономически осъществимо;  

б) изключенията могат да бъдат продължени само 

за жизненоважни употреби, за които не 

съществуват по-безопасни алтернативи и е 

докладвано, че са положени усилия за намиране на 

по-безопасни алтернативи;  

в) емисиите на PFOS в околната среда са сведени 

2009 г.  

 

 

. 
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Законодателство за 

PFOS, нейните соли, PFOSF или 

нейните деривати 

Законодателство Забележка 

до минимум чрез прилагането на най-добрите 

налични техники. 

8. Комисията продължава да разглежда 

текущите дейности по оценка на риска и 

наличието на по-безопасни алтернативни 

вещества или технологии, свързани с 

употребите на перфлурооктановата киселина 

(PFOA) и свързаните с нея вещества, и да 

предлага всякакви необходими мерки за 

намаляване на идентифицираните рискове, 

включително ограничения за пускане на 

пазара и употреба, особено когато има 

налични по-безопасни алтернативни вещества 

или технологии, които са технически и 

икономически осъществими. 

 _____________  

(*******) ОВ L 24, 29.1.2008 г., стp. 8.  

(********) ОВ L 104, 8.4.2004 г., стp. 1. 

Перфлуорооктан сулфонова киселина и 

нейните производни (PFOS) C 8 F 17 SO 2 

X (X = OH, метални соли (O-M + ), 

халидни, амидни и други производни, 

включително полимери) 

Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския 

Парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година 

относно износа и вноса на опасни химикали. 

ЧАСТ 1 

Списък на химикалите, подлежащи на процедурата 

за уведомление за износ  

Перфлуорооктан сулфонати (PFOS), 

 C8F17SO2X, [X = OH, Метални соли (O - M+), 

халид, амид и други производни, включително 

полимери] + (a),  

CAS No. 1763-23-1, 2795-39-3 и други,  

CN код: 2904 90 20;  2904 90 20 и други,  

Подкатегория — i(1) — промишлен химикал за 

професионална употреба;  

Ограничения за употреба — со— строго 

ограничена ; 

ЧАСТ 2 

Списък на химикалите, отговарящи на 

изискванията за PIC уведомление  

Перфлуорооктан сулфонати (PFOS), 

 C8F17SO2X, [X = OH, Метални соли (O - M+), 

халид, амид и други производни, включително 

полимери] + (a),  

CAS No. 1763-23-1, 2795-39-3 и други,  

CN код: 2904 90 20;  2904 90 20 и други,  

Подкатегория — i(1) — промишлен за 

професионална употреба;  

Ограничения за употреба — sr— строго 

ограничена ; 

Регламент (ЕО) 689/2008 е в 

сила за България от 31 юли 

2008 г.  

 

Перфлуорооктан сулфонова киселина и 

нейните производни (PFOS) C 8 F 17 SO 2 

X (X = OH, метални соли (O-M + ), 

халидни, амидни и други производни, 

включително полимери) 

Регламент (ЕС) № 756/2010 на Комисията  от 24 

август 2010 година за изменение на Приложения 

IV и V  към Регламент (ЕО) № 850/2004 относно 

устойчивите органични замърсители (УОЗ) 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV  

Списък на веществата, предмет на разпоредбите за 

управление на отпадъци, формулирани в член 7  

PFOS 

Като се има предвид липсата на изчерпателна 

научна информация относно съответните 

количества и концентрации в изделия и отпадъци, 

Регламент (ЕС) № 756/2010 е в 

сила за България от 26 август 

2010 г. 
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Законодателство за 

PFOS, нейните соли, PFOSF или 

нейните деривати 

Законодателство Забележка 

както и относно сценариите за излагане на 

съответното въздействие, на настоящия етап в 

приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 

850/2004 не могат да бъдат формулирани 

стойности за максимално допустими 

концентрации на PFOS. При условие че се появи 

допълнителна информация и Комисията направи 

съответно преразглеждане, по-късно ще бъдат 

предложени стойности за максимално допустими 

концентрации на съответните девет устойчиви 

органични замърсители, като бъдат взети предвид 

целите на Регламента за устойчивите органични 

замърсители.  

ПРИЛОЖЕНИЕ IV  

В приложение V, част 2 от Регламент (ЕО) № 

850/2004 таблицата се заменя със следното: 

ANNEX IV. 

Операции по управление на отпадъци от 

Перфлуорооктан сулфонова киселина и нейните 

производни (PFOS) 

Окончателно разполагане на отпадъците 

(permanent storage) се разрешава само ако са 

изпълнени следните условия:  

1. Разполагането трябва да се реализира в един от 

следните видове обекти: — безопасни, дълбоки 

подземни образувания от твърди скали; — 

солни мини; — депо за опасни отпадъци, при 

условие че отпадъците са втвърдени или (когато 

това е технически възможно) частично 

стабилизирани съгласно изискването за 

класификация на отпадъците в подгрупа 1903 от 

Решение 2000/532/ЕО;  

2. Трябва да са спазени разпоредбите на 

Директива 1999/33/ЕО на Съвета ( 3 ) и на 

Решение 2003/33/ЕО на Съвета ( 4 );  

3. Трябва да е доказано, че избраната дейност е по- 

благоприятна от гледна точка на околната среда.  

 

 

 

 

 

 

 


