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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на 
биоциди по отношение на удължаване на някои срокове 
(COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0618),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0346/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A6-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Предложеното удължаване на 
програмата за преглед може да не бъде 
достатъчно за приключване на оценката 
на редица активни вещества.  От друга 
страна, значително по-дълго 
удължаване на срока може да има 
отрицателен ефект върху активизиране 
на усилията за своевременно 
приключване на програмата за преглед. 
С цел да се осигури по-гъвкава 

(8) Предложеното удължаване на 
програмата за преглед може да не бъде 
достатъчно за приключване на оценката 
на редица активни вещества.  От друга 
страна, значително по-дълго 
удължаване на срока може да има 
отрицателен ефект върху активизиране 
на усилията за своевременно 
приключване на програмата за преглед. 
Всякакво удължаване на програмата 
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процедура за удължаване на 
програмата за преглед и на 
съответния преходен период за 
активни вещества, които остават да 
бъдат оценени след 14.5.2013 г.,

за преглед и съответния преходен 
период за активните вещества, 
оставащи след 14 май 2014 г. се 
ограничава до най-много 2 години.

Or. en

Обосновка

При положение, че предложеното удължение на преходния период може да не е 
достатъчно за финализиране на оценката на активните вещества, даването на срок 
от 4 години вместо 3 ще гарантира, че държавите-членки ще могат да завършат 
прегледа до 14.05.2014 г. Възможността за удължаване на преходния период за 
останалите досиета след 14.05.2014 г. трябва да бъде ограничено до най-много 2 
години, за да се избегне всякакво забавянето на навременното завършване на 
оценката. Предложението е част от споразумение между Парламента, Съвета и 
комисията.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, необходими за 
изпълнението на Директива 98/8/EО, 
следва да бъдат приети съгласно 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. относно установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-конкретно, правомощия следва да 
бъдат предоставени на Комисията за 
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удължаване на периода за преглед и 
съответния преходен период за 
всички останали активни вещества 
за срок до две години. Доколкото тези 
мерки са с общ обхват и са 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива, те трябва да 
бъдат приети по процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 
5а от Решение 1999/468/ЕО. 

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) В съответствие с параграф 34 от 
междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество, държавите-членки 
се приканват да разработят, за себе 
си и в интерес на Общността, свои 
собствени таблици, които ще 
илюстрират, доколкото е възможно, 
връзката между настоящата 
директива и мерките по 
транспонирането й, и да 
предоставят на обществеността 
достъп до тях.

Or. en

Обосновка

The proposal is part of an agreement between the Parliament, the Council and the 
Commission.
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Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква а
Директива 98/8/ЕО
Член 12 – параграф 1 – буква в – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(i) до 14 май 2013 г. за всякаква 
информация, предадена за целите на 
настоящата директива, освен ако такава 
информация е защитена вече от 
съществуващите национални правила, 
отнасящи се за биоциди. В такива 
случаи информацията ще продължи да 
бъде защитена в съответната държава-
членка до изтичане на остатъчния 
период на защита на данните, предвиден 
по националните правила, но не по-
късно от 14 май 2013 г.;“

 „(i) до 14 май 2014 г. за всякаква 
информация, предадена за целите на 
настоящата директива, освен ако такава 
информация е защитена вече от 
съществуващите национални правила, 
отнасящи се за биоциди. В такива 
случаи информацията ще продължи да 
бъде защитена в съответната държава-
членка до изтичане на остатъчния 
период на защита на данните, предвиден 
по националните правила, но не по-
късно от 14 май 2014 г.;“
Това изменение важи за целия член 1 от 
акта за изменение. Датата "14 май 
2013 г." за край на преходния период 
следва да бъде заменена с "14 май 2014 
г." в целия текст. Вследствие на това 
всяко позоваване на "13-годишен срок" 
се заменя с "14-годишен срок".

Or. en

Обосновка

Given the fact that the proposed extension of the transitional period may not be enough to 
finalise the evaluation of the active substances, the granting of 4 years instead of 3 will 
ensure that Member States will be able to conclude the revision and that a fully harmonised 
market will be set up by 14 May 2014. The date for the end of the transitional period (14 May 
2013) shall be replaced by the date 14 May 2014 throughout the whole article 1 of the 
directive. As such, any reference to the "thirteen year period" shall be replaced by the 
"fourteen year period". The proposal is part of an agreement between the Parliament, the 
Council and the Commission.
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Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б – точка ii
Директива 98/8/ЕО
Член 16 – параграф 2 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

„В зависимост от заключенията на 
доклада може да бъде взето решение в 
съответствие с изложената в член 
28, параграф 3 процедура, дали 
посоченият в параграф 1 преходен 
период и 13-годишният срок на 
работната програма да бъдат удължени 
за срок, който следва да бъде 
определен.“

„В зависимост от заключенията на 
доклада може да бъде взето решение, 
дали посоченият в параграф 1 преходен 
период и 14-годишният срок на 
работната програма да бъдат удължени 
за срок от най-много две години. Тази 
мярка, предназначена да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
28, параграф 4.“

Or. en

Обосновка

При положение, че предложеното удължение на преходния период може да не е 
достатъчно за финализиране на оценката на активните вещества, даването на срок 
от 4 години вместо 3 ще гарантира, че държавите-членки ще могат да завършат 
прегледа до 14.05.2014 г. Възможността за удължаване на преходния период за 
останалите досиета след 14.05.2014 г. трябва да бъде ограничено до най-много 2 
години, за да се избегне всякакво забавянето на навременното завършване на 
оценката. Предложението е част от споразумение между Парламента, Съвета и 
комисията.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 1 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила не 
по-късно от 14 май 2010 г. законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за спазване на 
настоящата директива. Те съобщават 

1. Държавите-членки въвеждат в сила не 
по-късно от 14 май 2010 г. законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за спазване на 
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незабавно на Комисията текста на 
тези разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези 
разпоредби и настоящата директива.

настоящата директива. 

Or. en

Обосновка

Разпоредбите се споменават в съображение. Предложението е част от споразумение 
между Парламента, Съвета и комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото предложение на Комисията за изменение на Директива 98/8/ЕО относно 
пускането на пазара на биоциди се оказа необходимо след като оценката на нейното 
прилагане показа, че десетгодишният период до 14 май 2010 г., предвиден за оценка на 
активните вещества, използвани в биоцидни продукти с цел включването им в 
положителния списък на Общността, няма да бъде достатъчин. Следователно 
преходният период, през който пазарът на биоциди ще продължава да бъде регулиран 
от националните разпоредби, ще изтече, без да е съставен положителният списък на 
Общността. На практика това ще означава, че важните продукти, като например 
дезинфектиращи препарати за болниците ще трябва да бъдат изтеглени от пазара от 15 
май 2010 г. 

За да се избегне този нежелан ефект, Комисията предлага удължаване на преходния 
период с три години - до 14 май 2013 г. В случай, че дори тези три години се окажат 
недостатъчни, Комисията предвижда възможността за удължаването му с решение по 
процедурата на комитологията.

Докладчикът приветства предложението на Комисията за удължаване на текущия 
преходен период, за да се позволи завършването на оценката на активните вещества, 
използвани в биоцидните продукти и да се даде възможност на държавите-членки да 
транспонират разпоредбите и да издадат нови разрешения и регистрации за тези 
продукти, както и на промишлеността да се подготви и подаде пълни досиета. 

Докладчикът обаче, с оглед споразумение със Съвета и Комисията за постигането на 
съгласие още на първо четене, с цел да не се застрашава необходимото и спешно 
приемане на това удължаване на преходния период, предлага следните промени в 
предложението на Комисията: 

 удължаването на преходния период с четири години, вместо с три (до 14 май 
2014 г. вместо до 14 май 2013 г), за да се гарантира, че всички биоцидни 
продукти, съдържащи активни вещества, ще бъдат оценени в съответен срок и се 
създаде пазар, регулиран от хармонизирани правила;

 ограничаването, от друга страна, до максимално две години на възможността за 
по-нататъшно удължаване на сроковете за останалите досиета чрез процедурата 
по комитология, за да се избегне вероятността от безкрайно отлагане на целия 
процес;

 в съответствие с параграф 34 от междуинституционалното споразумение за по-
добро законотворчество заличаването на текстовете за задълженията на 
държавите-членки да съобщават на Комисията текстовете на националните 
закони, следствие от транспонирането, включително таблиците за съпоставяне 
на тези разпоредби с директивата, и заместването им със съображение, в което 
държавите-членки се насърчават да съставят такива таблици.

В заключение, докладчикът цели съвместно заявление на Европейския парламент, 
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Съвета и Комисията в смисъл, че въпросите с "гратисчиите" и защитата на данните са 
важни и ще трябва да бъдат решени като приоритет при пълното преразглеждане на 
Директива 98/8/EО. 
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