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КРАТКА ОБОСНОВКА

Пазарът на биоциди и правно регулиране

Пазарът на биоциди в Европа се оценява на около 890 млн. евро годишно, което 
представлява около 27 % от световния пазар. Три големи компании държат близо 25 % 
от европейския пазар. Следователно е необходимо да се създаде баланс между 
проблемите на големите и на малките и средните предприятия (МСП).

Директива 98/8/ЕО, която понастоящем регулира този сектор, има двойна цел за 
подобряване опазването на околната среда и на здравето. Тя предвижда също така 
установяването на система за взаимно признаване на националните процедури по 
издаване на разрешения, за да позволи движението на биоциди на вътрешния пазар. Но 
редица проблеми през 10-годишната история на сектора (като прекомерно високи цени, 
възбранителни изисквания, забавяне на издаването на разрешения, разминаване във 
времето на оценяването на заявленията в различните държави-членки) доведоха до 
това, че само едно активно вещество беше одобрено съгласно настоящата 
законодателна рамка, като не съществуват по-големи очаквания в близкото бъдеще.

Европейската комисия предлага нов регламент за рационализиране на процедурите и 
подобряване на функционирането на пазара. Наред с всичко останало, сред основните 
точки са: централизирана процедура по избор за издаване на разрешения за биоциди с 
нисък риск, подобрена процедура за взаимно признаване, хармонизирана структура на 
таксите за национални разрешения и регламент за изделия, третирани с биоциди. 

Докладчикът по становище като цяло приветства предложението на Комисията и 
предоставя широка подкрепа за предложените мерки, по-конкретно за поставяне на 
акцент върху намаляването на тежестта при процеса на издаване на разрешения. Важно 
е обаче да се гарантира, че се вземат предвид нуждите на различните заинтересовани 
лица и по тази причина по-долу са очертани няколко предложения.

Предложени изменения

Разширена централизирана процедура по издаване на разрешения

Докладчикът по становище приветства предложението за въвеждане на възможност за 
централизирана процедура по издаване на разрешения за активни вещества и биоциди 
на производителите. Настоящото определение за „биоцид с нисък риск“ изглежда 
свежда тази процедура до прекалено ограничена категория продукти и докладчикът по 
становище препоръчва частично разширяване на тази категория. Също така датата за 
преразглеждане на регламента следва да бъде изтеглена за по-рано, от 2023 г. на 2016 
г., за да се позволи преразглеждането и възможното разширяване на централната 
процедура по издаване на разрешения, ако тя функционира ефективно.

Подпомагане на МСП
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МСП се нуждаят от повече съдействие в този промишлен сектор, доминиран от 
няколко големи промишлени производители. Поради това МСП следва да бъдат 
освободени от годишна такса за пускане на пазара на биоциди. Освен това държавите-
членки следва да създадат информационни бюра, които да допълват предоставените от 
Европейската агенция по химикали (ECHA) документи с указания. 

Рационализиране на крайните срокове

Навсякъде предложението следва да бъдат определени специфични срокове, за да може 
промишлеността да планира дейността си занапред. Следва да има определени срокове 
за различните етапи от оценяването на дадено досие. Където е възможно, крайните 
срокове следва да бъдат скъсени, за да се гарантира възможно най-голяма ефикасност в 
процеса на издаване на разрешения. 

Подобряване на научноизследователската и развойната дейност

За промишленост, която е особено важна за защитата на околната среда и здравето на 
човека, е особено важно да се подпомага научноизследователската и развойната 
дейност. Съгласно предложението, изпитвания или тестове, които могат да включват 
изпускане на неразрешен биоцид в околната среда, се изисква национално разрешение. 
Следва да се въведе по-опростена процедура за уведомяване, която пак позволява на 
компетентните органи да определят по-строги условия, но при която тежката 
процедура по издаване на разрешение не е единствената възможност. 

Рамкова формулация

В интерес на ефикасността, докладчикът по становище предлага разграничаване на 
административни, незначителни и значителни изменения по отношение на 
разрешенията за рамкова формулация. Административните изменения могат да се 
обработват чрез опростена процедура за уведомяване; незначителните изменения могат 
да се оценяват при ограничен период за оценка, а за значителните промени периодът на 
оценка може да бъде пропорционален на степента на предложената промяна. Освен 
това, за да се подпомогнат производителите, докладчикът по становище препоръчва 
предоставянето на единен номер за разрешение на всички биоциди, които принадлежат 
към тази рамка.

Критерии за отхвърляне

Що се отнася до критериите за отхвърляне, докладчикът по становище посочва, че 
изключването на някои продуктови типове с активни вещества (4 и 14–19) от общия 
тест за издаване на разрешение е ненужно ограничение. Следва да е възможно всички 
продуктови типове да бъдат оценявани според критериите. Забраняването на такива 
продукти съгласно законодателството за растителна защита не оправдава такава 
забрана (с някои малки изключения) съгласно законодателството за биоцидите, тъй 
като пестицидите и биоцидите имат различна употреба и различни степени на 
експозиция. 

Изисквания, свързани с езика
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Следва да съществува единствено изискването заявленията за издаване на разрешение 
за продукт и етикетите на продукта да бъдат само на един от официалните езици на 
съответната държава-членка (ако има повече от един), за да се избегне прекомерната 
тежест за промишлеността.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тъй като продукти, използвани за 
предпазване на храна или фуражи от 
вредни организми, които преди са 
били класифицирани като продукт 
от тип 20, са предмет на Директива 
89/107/EEО на Съвета и Регламент 
(ЕО) № 1831/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета, не е 
целесъобразно да се запази този 
продуктов тип.

заличава се

Обосновка

Необходимо е да се запази продуктов тип биоцид 20 („Консерванти за храни и храни 
за животни“), но определението за него следва да се измени, тъй като тези биоциди 
не са консерванти, а дезинфектанти. Например продукти, използвани за дезинфекция 
на храни от човешки патогени като салмонела, не отговарят на изискванията на 
разпоредбите относно фуражните добавки. Те също така не действат като 
консерванти за предпазване на храни за животни от влошаване. Следователно тези 
продукти трябва да се считат за дезинфектанти.

Изменение 2
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Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За да се улесни достъпът до 
международния пазар и да се избегнат 
допълнителни разходи и време, 
необходими за получаване на отделни 
национални разрешения в отделни 
държави-членки, като взема предвид 
досегашния опит относно 
разпоредбите за разрешенията на 
Общността, Комисията може да реши 
да разшири обхвата на процедурата 
на Общността за даване на 
разрешения, като включи и други
биоциди.

(24) За да се улесни достъпът до 
международния пазар и да се избегнат 
допълнителни разходи и време, 
необходими за получаване на отделни 
национални разрешения в отделни 
държави-членки, Комисията реши да 
въведе процедура за разрешение на 
Общността за всички биоциди.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) С цел оказване на помощ на 
заявителите, и по-специално на МСП, 
да изпълнят изискванията на 
настоящия регламент, държавите-
членки следва да създадат национални 
информационни бюра в допълнение 
към документите с оперативни 
указания, предоставени от 
Агенцията.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) С оглед на ползите за вътрешния 
пазар и за потребителя, е желателно да 
се установят хармонизирани правила за 

(45) С оглед на ползите за вътрешния 
пазар и за потребителя, е желателно да 
се установят хармонизирани правила за 
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паралелна търговия на идентични по 
същество биоциди, разрешени в 
различни държави-членки.

паралелна търговия на идентични 
биоциди, разрешени в различни 
държави-членки.

Обосновка

Паралелната търговия следва да включва само идентични продукти с едни и същи 
технически характеристики и с едно и също съдържание на активни вещества и 
коформуланти.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) На заявителите, които са направили 
разходи за включването на активно 
вещество в приложение I или в 
разрешаването на даден биоцид в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент, следва да бъде 
предоставена възможност да 
възстановят част от инвестицията, като 
получават справедливо обезщетение 
всеки път, когато фирмена информация, 
която те са предоставили в подкрепа на 
такива включвания или разрешения, се 
използва от последващи заявители.

(48) На заявителите, които са направили 
разходи за включването на активно 
вещество в приложение I или в 
разрешаването на даден биоцид в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент и/или на 
Директива 98/8/ЕО, следва да бъде 
предоставена възможност да 
възстановят част от инвестицията, като 
получават справедливо обезщетение 
всеки път, когато фирмена информация, 
която те са предоставили в подкрепа на 
такива включвания или разрешения, се 
използва от последващи заявители.

Обосновка

Необходимо е да не се изключват лицата, които са направили инвестиции съгласно 
действащата нормативна уредба.

Изменение 6
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Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) С оглед да се гарантира, че цялата 
фирмена информация, предоставена в 
подкрепа на включване на активно 
вещество или на разрешение за биоцид, 
е защитена от момента на 
предоставянето, както и за да се 
предотвратят ситуации, при които част 
от информацията е незащитена, 
разпоредбата за сроковете за защита на 
информацията следва да се прилага и за 
информация, предоставена за целите на 
Директива 98/8/EО.

(49) С оглед да се гарантира, че цялата 
фирмена информация, предоставена в 
подкрепа на включване на активно 
вещество в Приложение I или на 
разрешение за биоцид, е защитена от 
момента на предоставянето, както и за 
да се предотвратят ситуации, при които 
част от информацията е незащитена, 
разпоредбата за сроковете за защита на 
информацията следва да се прилага и за 
информация, предоставена за целите на 
Директива 98/8/EО.

Обосновка
За яснота.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) По-специално, Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема мерки за 
вземане на решение относно 
заявлението за включване на активно 
вещество в приложение I или да 
поднови или да преразгледа 
включването, да уточни процедурите, 
свързани с подновяването и 
преразглеждането на включване на 
активно вещество в приложение I, да 
разшири обхвата на разпоредбите за 
разрешенията на Общността и до 
други категории биоциди, да уточни 
критериите и процедурите, свързани с 
отмяната на разрешение или изменения 
на условията за разрешение, като 
включи механизъм за уреждане на 
спорове, да уточни общите приложими 
максимални количества на активни 
вещества или биоциди, които могат да 

(61) По-специално, Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема мерки за 
вземане на решение относно 
заявлението за включване на активно 
вещество в приложение I или да 
поднови или да преразгледа 
включването, да уточни процедурите, 
свързани с подновяването и 
преразглеждането на включване на 
активно вещество в приложение I, да 
уточни критериите и процедурите, 
свързани с отмяната на разрешение или 
изменения на условията за разрешение, 
като включи механизъм за уреждане на 
спорове, да уточни общите приложими 
максимални количества на активни 
вещества или биоциди, които могат да 
бъдат изпускани по време на опити, 
както и минималните данни, които да 
бъдат предавани, да създаде 
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бъдат изпускани по време на опити, 
както и минималните данни, които да 
бъдат предавани, да създаде 
хармонизирана структура на таксите и 
другите правила относно плащането на 
такси и тарифи на компетентните 
органи и на Агенцията, да адаптира 
приложенията към научния и 
технически прогрес, да изпълнява 
работната програма и да уточни 
съответните права и задължения на 
компетентните органи и на участниците 
в програмата, както и да удължи срока 
на работната програма за определен 
период от време. Тъй като тези мерки са 
от общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, включително чрез 
допълването на настоящия регламент с 
нови несъществени елементи, те трябва 
да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

хармонизирана структура на таксите и 
другите правила относно плащането на 
такси и тарифи на компетентните 
органи и на Агенцията, да адаптира 
приложенията към научния и 
технически прогрес, да изпълнява 
работната програма и да уточни 
съответните права и задължения на 
компетентните органи и на участниците 
в програмата, както и да удължи срока 
на работната програма за определен 
период от време. Тъй като тези мерки са 
от общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, включително чрез 
допълването на настоящия регламент с 
нови несъществени елементи, те трябва 
да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) Като се вземе предвид, че някои 
продукти преди не са били предмет на 
законодателството на Общността в 
областта на биоцидите, е целесъобразно 
да се осигури преходен период за 
предприятията, за да се подготвят да 
приложат правилата относно 
произведени in situ активни вещества,
обработени изделия и материали, както 
и материали, които влизат в 
контакт с храни.

(66) Като се вземе предвид, че някои 
продукти преди не са били предмет на 
законодателството на Общността в 
областта на биоцидите, е целесъобразно 
да се осигури преходен период за 
предприятията, за да се подготвят да 
приложат правилата относно 
произведени in situ активни вещества, 
обработени изделия и материали.

Обосновка

Материалите, които влизат в контакт с храни, се уреждат от Регламент (ЕО) № 
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1935/2004. Тези материали не следва да влизат в обхвата на предложението, защото 
това може да доведе до дублиране на оценката и регулирането. Ако се окаже, че има 
пропуски в законодателството, те следва да се попълнят с изменение на Регламента 
относно материалите, предназначени за контакт с храни.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква п a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 октомври 2004 година относно 
материалите и предметите, 
предназначени за контакт с храни1.
1 ОВ L 338 от 13.11.2004, стр. 4.

Обосновка

Материалите, които влизат в контакт с храни се уреждат от Регламент (ЕО) № 
1935/2004. Тези материали не следва да влизат в обхвата на предложението, защото 
това може да доведе до дублиране на оценката и регулирането. Ако се окаже, че има 
пропуски в законодателството, те следва да се попълнят с изменение на Регламента 
относно материалите, предназначени за контакт с храни.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако няма други основания за 
тревога, такова вещество се 
класифицира като опасно по смисъла 
на Директива 67/548/ЕИО и се 
съдържа в биоцида в такава 
концентрация, че да се счита за 
опасно по смисъла на Директива 
1999/45/ЕО или на Регламент (ЕО) № 
1272/2008.
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Обосновка

Става дума за определение, което вече съществува в Директива 98/8/ЕО и за яснота 
следва да се включи в новия регламент.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква к 

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „третиран материал или изделие“ 
означава:

к) „третиран материал или изделие“ 
означава:

всяко вещество, смес, материал или 
изделие, третирано с или включващо 
един или няколко биоцида, като целта е 
веществото, сместа, материалът 
или изделието да бъдат защитени от 
разваляне, причинено от вредители;

всяко вещество, смес, материал или 
изделие, третирано с или включващо 
един или няколко биоцида, като целта е 
да се постигне биоцидният ефект, за 
който те са предназначени;

Обосновка

Това изменение разширява обхвата на определението за третирани изделия и 
материали, като включва както изделията, третирани с цел тяхното запазване, като 
например бои, така и изделия за външни действия, като например мрежи против 
комари. Следователно оценката се провежда на химическо ниво.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква н 

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „разрешение“ означава: н) „разрешение“ означава:
национално разрешение или разрешение 
на Общността;

първично национално разрешение или 
разрешение на Общността, или 
разрешение-дубликат, или 
допълнително разрешение;

Изменение 13
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква н a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) „разрешение-дубликат“ означава: 
административен акт, чрез който 
дадена държава-членка или 
Комисията разрешават в полза на 
притежателя на първично 
разрешение пускането на пазара и 
употребата на същия биоцид под 
различно наименование;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква н б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нб) „допълнително разрешение“ 
означава: 
административен акт, чрез който 
дадена държава-членка или 
Комисията разрешават пускането на 
пазара и употребата под различно 
наименование на биоцид въз основа на 
първично разрешение и на одобрение 
от страна на притежателя на 
първичното разрешение;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „рамкова формулация“ означава: п) „рамкова формулация“ означава:
група биоциди, които са със сходна 
употреба и които демонстрират 
ограничени изменения в структурата си 
спрямо даден референтен биоцид, 
принадлежащ към тази група, които 

група биоциди, които са със сходна 
употреба и които демонстрират 
изменения в структурата си спрямо 
даден референтен биоцид, принадлежащ 
към тази група, които съдържат същите 



AD\813158BG.doc 13/84 PE430.878v02-00

BG

съдържат същите активни вещества със 
същите спецификации, и чиито 
подобни допустими вариации не 
засягат равнището на риск, свързано 
нито с тях, нито тяхната 
ефикасност;

активни вещества със същите 
спецификации, при положение че –
независимо от тези изменения –
нивото на риск не надвишава това на 
референтните биоциди и 
ефикасността върху вредния 
организъм съответства на 
отразеното в етикета на продукта;

Обосновка

Важно е да се отрази изискването потенциалният риск да не е по-голям от този на 
референтния биоцид и ефикасността върху вредните организми да съответства с 
отразеното в етикета на продукта.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „писмо за достъп“ означава: р) „писмо за достъп“ означава:
документ, подписан от собственика или 
собствениците на информация, който 
постановява, че данните могат да се 
използват от компетентните органи, 
от Европейската агенция по химикали 
или от Комисията за целите на 
оценяване на дадено активно вещество 
или издаване на разрешение;

документ, подписан от собственика или 
собствениците на информация или от 
техен представител, който 
постановява, че данните могат да се 
използват от определените 
компетентни органи, от Европейската 
агенция по химикали или от Комисията 
за целите на оценяване на дадено 
активно вещество или издаване на 
разрешение в полза на трети лица;

Обосновка

Считаме, че трябва да се изясни определението за „писмо за достъп”.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква т

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „материали в контакт с храни“ заличава се
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означава:
всеки материал и изделие, 
предназначени да влизат в допир с 
храни и обхванати от Регламент 
(ЕО) № 1935/2004;

Обосновка

Материалите, които влизат в контакт с храни, се уреждат от Регламент (ЕО) № 
1935/2004. Тези материали не следва да влизат в обхвата на предложението, защото 
това може да доведе до дублиране на оценката и регулирането. Ако се окаже, че има 
пропуски в законодателството, те следва да се попълнят с изменение на Регламента 
относно материалите, предназначени за контакт с храни.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква у a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

уа) „административна промяна” 
означава: изменение на съществуващо 
разрешение от чисто 
административен характер, което не 
включва извършване на повторна 
оценка на риска за общественото 
здраве или околната среда или на 
ефикасността на продукта;

Обосновка

Необходимо е да се даде определение за вида изменения, които могат да се правят по 
отношение на съществуващ разрешен биоцид.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква у б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

уб) „незначителна промяна” означава: 
изменение на съществуващо 
разрешение, което не може да се 
счете за административно 
изменение, тъй като изисква 
ограничена повторна оценка на риска 
за общественото здраве или околната
среда и/или на ефикасността на 
продукта, като не се отразява 
неблагоприятно на нивото на риска за 
общественото здраве или околната 
среда и на ефикасността на 
продукта;

Обосновка

Необходимо е да се даде определение за вида изменения, които могат да се правят по 
отношение на съществуващ разрешен биоцид.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква у в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

тв) „значителна промяна” означава: 
изменение на съществуващо 
разрешение, което не може да се 
счете за административна или 
незначителна промяна;

Обосновка

Необходимо е да се даде определение за вида изменения, които могат да се правят по 
отношение на съществуващ разрешен биоцид.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ф а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) „МСП” означава: малки и средни 
предприятия съгласно определението, 
съдържащо се в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
2003 г. относно определението за 
микро-, малки и средни предприятия1.
______________
1 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Обосновка

По-подходящо е определението за МСП да се представи отделно, като се следва 
примерът на регламента за REACH.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ф б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

фб) „производител” означава:
– във връзка с активно вещество, 
произведено на територията на 
Общността или пуснато на пазара, 
лице, което произвежда това активно 
вещество, или лице със седалище в 
Общността, определено от 
производителя като негов единствен 
представител за целите на 
настоящия регламент,
– във връзка с активно вещество, 
произведено извън територията на 
Общността, лицето със седалище в 
Общността, определено от 
производителя като негов единствен 
представител за целите на 
настоящия регламент, или ако няма 
определено такова, лицето, което 
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внася в Общността въпросния биоцид 
или активно вещество,

Обосновка

Предвид новата формулировка на текста на член 83 е необходимо определение за 
„производител”. Освен това определението съответства на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1896/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. относно първата 
фаза на програмата, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно биоцидите.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 а (нов – първи член от глава II)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
1. Всеки бъдещ заявител на включване 
на активно вещество в приложение І 
се обръща към Агенцията за 
информация дали:
– вече има подадено заявление за 
включване в приложение І на същото 
вещество, или
– същото вещество е включено в 
приложение І, или
– същото вещество е регистрирано 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006.
2. Заявлението на всеки бъдещ 
заявител до Агенцията е съпроводено 
със следната информация:
а) самоличност на заявителя съгласно 
указаното в раздел 1 на приложение 
VІ към Регламент (ЕО) № 1907/2006, с 
изключение на точки 1.2 и 1.3;
б) идентичност на веществото 
съгласно указаното в раздел 2 на 
приложение VІ към Регламент (ЕО) № 
1907/2006;
в) кои искания за информация ще 
доведат до нови изследвания с 
гръбначни животни, които 
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заявителят трябва да извърши;
г) кои искания за информация ще 
доведат до други нови изследвания, 
които заявителят трябва да 
извърши.
3. Ако същото вещество не е 
включено в приложение І или не е 
регистрирано съгласно Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, Агенцията 
информира надлежно бъдещия 
заявител.
4. Ако вече е било подадено заявление 
за включване на същото активно 
вещество в приложение І, ако то вече 
е включено в приложение І или е 
регистрирано съгласно Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, Агенцията 
незабавно предоставя на бъдещия 
заявител имената и адресите на 
предходните заявители или 
регистранти, както и 
предоставените й резюметата на 
проучванията или подробните 
резюмета на проучванията, в 
зависимост от случая.
5. Същевременно Агенцията 
информира предходния заявител или 
регистрант за името и адреса на 
бъдещия заявител за включване в 
приложение І. Наличните проучвания 
върху гръбначни животни се 
предоставят на бъдещия заявител в 
съответствие с глава ХІ от 
настоящия регламент.

Обосновка

Тези процедури са нужни за избягване на дублирането на изпитванията върху 
гръбначни животни и за целите на спазване на изискването за предоставяне на данни 
на приложение ІІ. Заимства се „задължението за предоставяне на информация“ от 
Регламента REACH, тъй като Агенцията ще разполага с необходимата 
инфраструктура и опит, за да приеме тази процедура.

Изменение 24
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Активно вещество се включва в 
приложение I за първоначален срок не 
по-дълъг от 10 години, ако биоцидите, 
съдържащи това активно вещество, 
отговарят на условията, предвидени в 
член 16, параграф 1, буква б).

1. Активно вещество се включва в 
приложение I за първоначален срок не 
по-дълъг от 10 години, ако поне един 
от биоцидите, съдържащи това активно 
вещество, отговаря на условията, 
предвидени в член 16, параграф 1, буква 
б).

Обосновка

Към момента на включване в приложение І трябва да се предостави досието поне на 
един представителен биоцид, в който активното вещество отговаря на предвидените 
условия. Считаме, че предлаганото изменение отразява по-добре концепцията за 
включване в приложение І. 

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е уместно, дадено активно 
вещество се включва в приложение I 
заедно с някое от следните условия:

3. Дадено активно вещество и указание 
на референтния източник за 
определяне на техническата 
равностойност се включват, когато е 
уместно, в приложение I заедно с някое 
от следните условия:

Обосновка

Важно е химическото вещество, описано в приложение І, да се свърже с данните, 
подкрепили включването му в приложението. Освен това изомерният състав е от 
значение за установяване на химическата идентичност на веществото.

Изменение 26
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) посочване на химическата 
идентичност по отношение на 
стереоизомерите.

Обосновка

Важно е химическото вещество, описано в приложение І, да се свърже с данните, 
подкрепили включването му в приложението. Освен това изомерният състав е от 
значение за установяване на химическата идентичност на веществото.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) експозицията на хора на 
въздействието на активното вещество на 
биоцида, при обичайни условия на 
употреба, е пренебрежимо малка, и по-
специално в случаите, в които 
продуктът се използва в затворени 
системи или при строго контролирани 
условия;

а) експозицията на хора на 
въздействието на активното вещество на 
биоцида, при предписаните условия на 
употреба, е пренебрежимо малка или 
подходящо контролирана, като се 
отчитат присъщите за веществото 
рискове, и по-специално в случаите, в 
които продуктът се използва в 
затворени системи или при строго 
контролирани условия;

Обосновка

Няма научно обосновани елементи за определяне на разликите между продуктовите 
типове (например за отличаване на продуктови типове 4 от 14–19). Това са продукти 
за борба срещу гризачи, акари и молюски, дезинфектанти, пестициди и инсектициди и 
са от полза по-специално за населението на Южна Европа, където унищожаването 
на плъхове и насекоми e от основно значение за поддържане на хигиената. Решението 
за изключване следва да се взема въз основа на анализа на риска (комбинация между 
опасност и експозиция). Ако е научно доказано, че рисковете са добре контролирани, 
активните вещества следва да се разрешават.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Буква в) не се прилага за активни 
вещества за продуктови типове 4 и 
14—19.

заличава се

Обосновка

Научното обяснение за дискриминирането на конкретни продуктови типове (тоест 
продуктови типове 4 и 14–19) е неясно и изглежда произволно, като следователно 
това представлява несправедлива атака срещу тези конкретни продуктови типове.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагат се мерки за прилагане, 
приети в съответствие с Регламент 
(ЕО) № относно пускането на пазара 
на продукти за растителна защита,  
които уточняват научните критерии 
за определяне на свойствата, 
разрушаващи ендокринната система.

Обосновка

Понастоящем няма критерии за одобряване на вещества, имащи свойствата да 
разрушават ендокринната система, а е нужно да се разработят. Тези критерии 
следва да бъдат приети съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на 
пазара на продукти за растителна защита, който влезе в сила на 24 ноември 2009 г. 

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) досие за активното вещество, което а) досие за активното вещество, което 
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отговаря на изискванията, посочени в 
приложение II;

отговаря на изискванията, посочени в 
приложение II, или писмо за достъп;

Обосновка

Заявителите може и да не са законни притежатели на всички данни в подкрепа на 
заявлението.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) досие за поне един представителен 
биоцид, съдържащ активното вещество, 
което отговаря на изискванията, 
посочени в приложение III. 

б) досие или писмо за достъп за поне 
един представителен биоцид, съдържащ 
активното вещество, което отговаря на 
изискванията, посочени в 
приложение III. 

Обосновка

Заявителите може и да не са законни притежатели на всички данни в подкрепа на 
заявлението.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко заявление получава входящ 
номер от Агенцията, който се 
използва за всякаква кореспонденция 
относно заявлението, докато 
веществото не бъде включено в 
приложение І, както и дата на 
подаване, която е датата на 
приемане на заявлението от страна 
на Агенцията. 

Изменение 33
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на два месеца след 
получаване на заявлението Агенцията 
валидира заявлението, при условие че то 
отговаря на следните изисквания:

В рамките на три седмици след 
получаване на заявлението Агенцията 
валидира заявлението, при условие че то 
отговаря на следните изисквания:

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако Агенцията счита, че заявлението 
е непълно, тя уведомява заявителя 
относно допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя разумен срок за 
подаване на съответната информация. 

4. Ако Агенцията счита, че заявлението 
е непълно, тя уведомява заявителя 
относно допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя срок до два 
месеца за подаване на съответната 
информация. 

Обосновка

Необходимо е да има установен срок за подаването на документите, който следва да 
бъде възможно най-кратък, за да се продължи бързо с оценяването. 

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В рамките на 2 месеца от 
приемане на заявлението Агенцията 
регистрира с уникален 
идентификационен код всяка част от 
съдържащата се в досието 
информация.
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако при оценяването на досиетата се 
окаже, че за да се извърши оценката е 
необходима допълнителна информация, 
оценяващият компетентен орган може 
да поиска от заявителя да предостави 
тази информация в рамките на 
установен срок, като уведоми
Агенцията за това. 

2. Ако при оценяването на досиетата се 
окаже, че за да се извърши оценката, е 
необходима допълнителна информация, 
оценяващият компетентен орган може 
да поиска от заявителя да предостави 
тази информация в рамките на 
установен срок, който не надвишава 
шест месеца. В изключителни 
обстоятелства и след подходяща 
обосновка, срокът може да бъде 
удължен с максимум още шест 
месеца. Оценяващият компетентен 
орган уведомява Агенцията за това. 

Обосновка

Опитът показва, че приключването на процедура по извършване на оценка би могло да 
отнеме неоправдано дълго време. Поради това е от съществено значение да се 
въведат подходящи срокове, за да се избегнат вратички, които биха могли да 
проточат процедурата излишно дълго време. Те също така осигуряват определена 
сигурност за заявителя по отношение на евентуалното максимално времетраене на 
тази процедура. 

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията реши да включи 
активното вещество в приложение І, 
се посочва името на 
заявителя/заявителите.

Изменение 38
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. С решението си за включване на 
активното вещество в приложение І 
Агенцията дава на въпросното 
вещество конкретен регистрационен 
номер за веществото и за заявителя. 
Агенцията съобщава незабавно на 
заявителя номера и датата на 
регистрация. Този регистрационен 
номер се използва за всякаква 
последваща кореспонденция относно 
активното вещество и за 
разрешението за продукта по смисъла 
на глава ІV от настоящия регламент.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изготвяне на становище за 
включване или подновяване на 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I Агенцията 
проучва дали веществото отговаря на 
някой от критериите, изброени в 
параграф 1, като разглежда този въпрос 
в становището си. 

2. При изготвяне на становище за 
включване или подновяване на 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I, Агенцията 
проучва дали веществото отговаря на 
някой от критериите, изброени в 
параграф 1, и дали няма нарушения в 
контрола на експозицията, предвид 
присъщите за веществото 
опасности, като разглежда този 
въпрос в становището си. 

Обосновка

Критериите за идентификация на активните вещества, считани за кандидати за 
замяна, се привеждат в съответствие с посочените в Регламент (ЕО) № 1907/2006 
критерии за веществата, подлежащи на издаване на разрешение, с цел хармонизиране 
на двата регламента – вж. член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Тъй като 
Агенцията (ECHA) ще има задачата да установява дали дадено активно вещество 
отговаря на критериите, хармонизирането на двата регламента е препоръчително.
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако Агенцията счита, че заявлението 
е непълно, тя уведомява заявителя 
относно допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя разумен срок за 
подаване на съответната информация. 

4. Ако Агенцията счита, че заявлението 
е непълно, тя уведомява заявителя 
относно допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя срок до два 
месеца за подаване на съответната 
информация. 

Обосновка

Необходимо е да има определен срок за подаването на документите, който следва да 
бъде възможно най-кратък, за да се продължи бързо с оценяването. 

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В края на срока, посочен в 
параграф 3, или при получаване на 
становището на Агенцията Комисията 
приема решение относно подновяване 
на включването на активното вещество 
в приложение I. Това решение, 
предназначено да измени несъществени 
елементи от настоящия регламент, като 
само го допълва, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 72, параграф 4.

5. В края на срока, посочен в параграф 
3, или при получаване на становището 
на Агенцията Комисията приема 
решение относно подновяване на 
включването на активното вещество в 
приложение I. Това решение, 
предназначено да измени несъществени 
елементи от настоящия регламент, като 
само го допълва, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
72, параграф 4. Когато Комисията 
реши да поднови включването на 
активното вещество в приложение І, 
следва да се посочи името на 
заявителя/заявителите.

Обосновка

Включването в приложение І на активното вещество заедно с името на 
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дружеството заявител е подходящо и ефикасно средство за избягване на 
недобросъвестно поведение, защото позволява бързо да се установи кой е произвел 
веществото и следователно се намалява административната тежест.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да се консултира с 
Агенцията по всички въпроси от научно 
или техническо естество, отнасящи се 
до прегледа на включване на дадено 
активно вещество в приложение I. В 
рамките на девет месеца от искането 
Агенцията изготвя становище и го 
представя на Комисията.

2. Комисията може да се консултира с 
Агенцията по всички въпроси от научно 
или техническо естество, отнасящи се 
до прегледа на включването на дадено 
активно вещество в приложение I. В 
рамките на шест месеца от искането 
Агенцията изготвя становище и го 
представя на Комисията.

Обосновка

Изменение за съгласуваност, тъй като навсякъде другаде в предложението срокът за 
представяне на становище от страна на Агенцията, по искане на Комисията, е шест 
месеца. 

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявлението за разрешение се прави 
от лицето или от името на лицето, 
отговорно за първото пускане на пазара 
на биоцида в определена държава-
членка или в Общността.

2. Заявлението за разрешение се прави 
от или от името на притежателя на 
разрешението, който може да е 
идентичен или не с лицето, отговорно 
за първото пускане на пазара на биоцида 
в определена държава-членка или в 
Общността.

Изменение 44
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявление за разрешение в дадена 
държава-членка се подава до 
компетентния орган на съответната 
държава-членка (наричан по-нататък 
„приемащият компетентен орган“).

заличава се 

Обосновка

ECHA следва да извършва първоначалното валидиране на всички заявления на цялата 
територия на Общността, с цел оценяващите компетентни органи да могат да се 
съсредоточат върху самата оценка на заявленията. Понастоящем се отчита 
непоследователност на подхода на оценяващите компетентни органи при оценката 
както на административните, така и на научните аспекти на досиетата.
Възможността за избор на оценяващ компетентен орган е в полза предимно на 
малките и средните предприятия, които могат да работят със своите национални 
компетентни органи.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявлението за разрешение на 
Общността се подава до Агенцията.

Заявлението за разрешение се подава до 
Агенцията.

При споразумение с дадена държава-
членка, заявителят може да поиска 
валидиране на своето заявление от 
тази държава-членка, като е длъжен 
да определи компетентния орган, 
отговарящ за оценката, в самото 
заявление, както е посочено в член 22.

Обосновка

ECHA би следвало да извършва първоначалното валидиране на всички заявления на 
равнището на Общността, така че оценяващият компетентен орган да може да се 
концентрира върху същинската оценка на заявлението. Понастоящем се отчита 
непоследователност на подхода на оценяващите компетентни органи при оценката 
както на административните, така и на научните аспекти на досиетата.
Възможността за избор на оценяващ компетентен орган е в полза предимно на 
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малките и средните предприятия, които могат да работят със своите национални 
компетентни органи.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявителят може да подаде само 
едно заявление за група продукти, за 
които иска разрешение, в обхвата на 
една рамкова формулация.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) активните вещества, включени в него, 
присъстват в списъка на приложение I и 
всички условия, включени в това 
приложение заедно с тези активни 
вещества, са спазени;

a) активните вещества, включени в него, 
присъстват в списъка на приложение I, 
даден е регистрационен номер 
съгласно член 8, параграф 5а и са 
спазени всички условия, включени в 
приложение І заедно с тези активни 
вещества;

Обосновка

За да има последователност с процедурата за оценка, предвидена в член 8, параграф 
5а.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) естеството, количеството и 
техническата равностойност на 
активните му вещества и евентуално 

в) химическата идентичност, 
количеството и техническата 
равностойност на активните му 
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някакви токсикологично или 
екотоксикологично значими примеси и 
неактивни съставки, както и неговите 
остатъчни вещества от токсикологично 
значение или значение за околната 
среда, произтичащи от разрешената му 
употреба, се определят съгласно 
съответните изисквания в приложения II 
и III;

вещества и евентуално някакви 
токсикологично или екотоксикологично 
значими примеси и неактивни съставки, 
както и неговите остатъчни вещества от 
токсикологично значение или значение 
за околната среда, произтичащи от 
разрешената му употреба, се определят 
съгласно съответните изисквания в 
приложения II и III; 

Обосновка

Терминът „естество” не е ясно дефиниран. „Химическа идентичност“ като че ли 
описва по-добре активното вещество. 

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 2 a и алинея 2б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на съответствието на 
биоцида с критериите, предвидени в 
параграф 1, буква б), следва да се 
основава, доколкото това е възможно, 
на съществуващата информация за 
съдържащите се в биоцида рискови 
вещества, за да се сведат до минимум 
изпитванията върху животни. По-
конкретно, следва да се прилагат 
разпоредбите на Директива 
1999/45/ЕО или на Регламент (ЕО) № 
1272/2008 относно определяне на 
степента на опасност на биоцида и 
произтичащата от това оценка на 
риска.
Оценката на съответствието на 
биоцида с критериите, предвидени в 
параграф 1, буква б), и с изискванията, 
предвидени в параграф 1, буква в), не 
взема предвид съдържащо се в 
биоцида вещество, когато 
концентрацията му в препарата е по-
ниска от която и да е от 
концентрациите, посочени по-долу:
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а) приложимите концентрации, 
определени в член 3, параграф 3 от 
Директива 1999/45/ЕО;
б) пределно допустимите 
концентрации, предвидени в 
приложение І към Директива 
67/548/ЕИО;
в) пределно допустимите 
концентрации, предвидени в част Б 
от приложение ІІ към Директива 
1999/45/ЕО;
г) пределно допустимите 
концентрации, предвидени в част Б 
от приложение ІІІ към Директива 
1999/45/ЕО;
д) пределно допустими концентрации, 
предвидени в съгласувано вписване в 
списъка за класификация и 
етикетиране, установен съгласно дял
V от Регламент (ЕО) № 1272/2008;
е) 0,1 тегловни % (w/w), когато 
веществото отговаря на критериите, 
предвидени в приложение ХІІІ към 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Обосновка

С изменението се прави опит да се избегнат излишни изпитвания върху животни. То е 
в духа на изискването на REACH относно праговете на доклада за безопасност на 
химическото вещество.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В случай че става въпрос за рамкова 
формулация, е допустимо намаляване 
на процента на активното вещество в 
референтния биоцид и/или изменение 
на процентното съдържание на едно или 
повече неактивни вещества и/или
замяната на едно или повече от 

6. В случай че става въпрос за рамкова 
формулация, са допустими следните 
изменения в един или няколко 
референтни биоцида:
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неактивните вещества с други, 
предоставящи същото или по–ниско 
равнище на риск.

а) премахване на активно вещество 
от референтния биоцид, съдържащ 
поне две активни вещества;
б) намаляване на процента на 
активните вещества;
в) премахване на едно или няколко 
неактивни вещества;
г) изменение на процентното 
съдържание на едно или повече 
неактивни вещества;
д) замяната на едно или повече от 
неактивните вещества.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Съгласно процедурата, предвидена 
в член 72, параграф 2, Комисията дава 
технически и научни насоки за 
издаване на разрешения за продукти, в 
частност по отношение на 
хармонизираните изисквания за 
данните, процедурите за оценка и 
решенията на държавите-членки.

Обосновка

Това изменение гарантира уеднаквеното прилагане на регламента на територията на 
Общността.
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Един биоцид се счита за биоцид с 
нисък риск, ако отговаря и на двете
условия, както следва:

1. Един биоцид се счита за биоцид с 
нисък риск, ако отговаря на поне едно 
от следните условия:

a) ако за всеки един компонент на 
околната среда, съотношението 
между предвидената концентрация в 
околната среда (PEC) и предвидената 
концентрация без ефект (PNEC) 
може да бъде изведено и не превишава 
0,1;

a) биоцидът не е класифициран като 
опасен за човешкото здраве или за 
околната среда в съответствие с 
Регламент (EО) № 1272/2008;

б) за всяко въздействие върху здравето 
на човека границата на експозицията 
(съотношението между нивото на 
ненаблюдавани обратни ефекти 
(NOAEL) и концентрацията при 
експозиция) превишава 1 000.

б) класифицирането на биоцида не е 
свързано със сигналната дума 
„опасно” върху етикета, както се 
изисква от Регламент (EО) № 
1272/2008, и при нормални и разумно 
предвидими условия за употреба на 
продукта, без използване на лична 
защитна екипировка, са спазени 
изискванията на член 16, параграф 1, 
букви б), в) и г);

в) съдържанието на активното(ите) 
вещество(а) в биоцида е такова, че 
при нормални или разумно предвидими 
условия на употреба експозицията е 
пренебрежимо малка, и с продукта се 
борави в строго контролирани условия 
по време на всички други етапи от 
жизнения му цикъл.

При все това един биоцид не се счита за 
биоцид с нисък риск, ако се проявява 
поне едно от следните условия:

2.  При все това един биоцид не се счита 
за биоцид с нисък риск, ако съдържа 
активно вещество или рисково 
вещество, което:

a) биоцидът съдържа едно или повече 
активни вещества, които отговарят 
на критериите, за да се считат за 
устойчиви, биоакумулиращи и 

a) отговаря на критериите, за да се 
счете за устойчиво, биоакумулиращо
и токсично вещество (PBT вещество) 
или за много устойчиво и силно 
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токсични вещества (PBT вещества) 
или за много устойчиви и силно 
биоакумулиращи вещества (vPvB 
вещества) съгласно посоченото в 
приложение XIII към 
Регламент (EО) № 1907/2006;

биоакумулиращо вещество (vPvB 
вещество) съгласно посоченото в 
приложение XIII към 
Регламент (EО) № 1907/2006;

б) биоцидът съдържа едно или повече 
активни вещества, окачествени като 
имащи свойствата да разрушават
ендокринната система; 

б) е идентифицирано като вещество, 
имащо свойствата да разрушава
ендокринната система, съгласно 
член 57, буква е) от Регламент (EО) 
№ 1907/2006; 

в) биоцидът съдържа едно или повече 
активни вещества, които са 
класифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или като, 
или които отговарят на критериите да 
бъдат класифицирани като едно от 
следните:

в) е класифицирано в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или 
отговаря на критериите да бъде 
класифицирано като едно от следните:

i) канцерогенно;
ii) мутагенно;

iii) невротоксично;
iv) имунотоксично;

v) токсично за репродукцията;
vi) сенсибилизиращо.

i) канцерогенно;
ii) мутагенно;

iii) невротоксично;
iv) имунотоксично;

v) токсично за репродукцията;
vi) сенсибилизиращо.

2.  Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 даден биоцид се счита за 
биоцид с нисък риск, ако активните 
вещества в него са получени по начин, 
по който при нормални условия на 
употреба експозицията е 
пренебрежимо малка и с продукта се 
борави при стриктно контролирани 
условия по време на всички други 
етапи от жизнения му цикъл.
3.  За биоцид с нисък риск трябва да 
може да се демонстрира, че 
потенциалът за развиване на 
резистентност в целевите организми 
поради употребата на биоцида е 
малък.
4. В допълнение към активните 
вещества, посочени в член 15, параграф 

3. В допълнение към активните 
вещества, посочени в член 15, параграф 
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2 от Регламент (EО) № 1907/2006, 
активните вещества, произведени или 
внесени, за да бъдат използвани в 
биоциди с нисък риск, чието пускане на 
пазара е разрешено в съответствие с 
член 15, се разглеждат като 
регистрирани, а регистрацията им – като 
завършена за производство или внос за 
използване в биоцид с нисък риск и 
следователно се разглеждат като 
отговарящи на изискванията на глави 1 
и 5 от дял II от въпросния регламент.

2 от Регламент (EО) № 1907/2006, 
активните вещества, произведени или 
внесени, за да бъдат използвани в 
биоциди с нисък риск, чието пускане на 
пазара е разрешено в съответствие с 
член 15, се разглеждат като 
регистрирани, а регистрацията им – като 
завършена за производство или внос за 
използване в биоцид с нисък риск и 
следователно се разглеждат като 
отговарящи на изискванията на глави 1 
и 5 от дял II от въпросния регламент.

Обосновка

Предложеното от Комисията определение за биоциди с нисък риск изглежда 
прекалено рестриктивно и следователно ограничава случаите, в които би могла да се 
прилага централизираната процедура. По този начин определението се разширява, за 
да се предвидят повече продукти, които да се ползват от разрешението на 
Общността, като същевременно се гарантира, че ECHA няма да бъде залята 
първоначално от целия набор биоциди. Това би могло да се предвиди на по-късен етап 
посредством по-ранен преглед (през 2016 г.) на процедурата с оглед на евентуалното й 
разширяване, така че да обхване всички продукти.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявителят подава следните 
документи в комплект със заявлението:

1. Заявителят за получаване на 
първично разрешение подава следните 
документи в комплект със заявлението:

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявлението за разрешение трябва да 
се придружава и от дължимата такса 
съгласно член 70.

2. Заявлението за първично разрешение 
трябва да се придружава и от дължимата 
такса съгласно член 70.
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Изменение 55

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приемащият компетентен орган може 
да изисква заявленията за национално 
разрешение да бъдат подавани на един 
или повече от един от официалните 
езици на държавата-членка, в която се 
намира този компетентен орган.

3. Приемащият компетентен орган може 
да изисква заявленията за национално 
разрешение да бъдат подавани на един 
от официалните езици на държавата-
членка, в която се намира този 
компетентен орган.

Обосновка

Възможността да се изискват преводи на повече от един официален език (в случаите, 
в които има повече от един в дадена държава-членка) би могла да породи ненужно 
финансово и административно бреме за заявителя. 

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Съгласно процедурата, предвидена 
в член 72, параграф 2, Комисията 
предоставя стандартни технически и 
правни насоки, и по-специално 
подпомагане във връзка със 
заявленията за разрешение съгласно 
членове 18, 19 и 20, особено по 
отношение на малките и средните 
предприятия.

Обосновка

Това изменение признава, че указанията и насоките на Комисията могат да са от 
особено голямо значение за малките и средните предприятия, които могат и да не 
разполагат с нужните ресурси и опит за изпълнение на предвиденото в регламента. 

Изменение 57
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 - буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) качественият и количественият 
състав по отношение на активните 
вещества и неактивните вещества, 
познанията за които са от съществено 
значение за правилната употреба на 
биоцида;

д) качественият и количественият 
състав по отношение на активните 
вещества и неактивните вещества, като 
се имат предвид предвидените в член 
16 пределно допустими 
концентрации, доколкото познанията 
за тях са от съществено значение за 
правилната употреба на биоцида;

Обосновка

Това изменение е нужно, за да се избегне разпространението на поверителни данни; в 
буква ж), ако производителят на активното вещество има разрешение чрез включване 
в приложение І, местонахождението на производствения обект следва да остане 
поверително и да не е част от разрешението за биоцида.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) производителите на активните 
вещества (наименования и адреси, 
включително и местонахождение на 
производствените обекти);

ж) производителите на активните 
вещества (наименования и адреси, 
включително и местонахождение на 
производствените обекти), и 
регистрационният номер на 
активното вещество съгласно член 8, 
параграф 5а;

Обосновка

За да има последователност с процедурата за оценка в член 8, параграф 5а.

Изменение 59
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) референтният биоцид в рамките на 
групата от продукти, съставляващи 
рамковата формулация, който 
притежава най-високата позволена 
концентрация на активните 
вещества;

a) референтният биоцид в рамките на 
групата от продукти, съставляващи 
рамковата формулация;

Обосновка

Не е задължително референтните биоциди да се определят съгласно максималната 
концентрация. Освен това, вследствие на измененията на член 3, параграф 1, буква п) 
и член 16, параграф 6, може да бъде разрешен повече от един референтен  биоцид. 
Списъкът на допустимите изменения в дадена рамкова формулация е ясно определен в 
член 16, параграф 6. Позоваването на този член гарантира последователността на 
подхода.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допустимото изменение на състава 
на референтния биоцид, изразено 
като процентен дял от 
съдържанието на неактивните 
вещества в биоцида, за които се 
счита че принадлежат към 
въпросната рамкова формулация;

б) допустимите изменения съгласно 
член 16, параграф 6.

Обосновка

Не е задължително референтните биоциди да се определят съгласно максималната 
концентрация. Освен това, вследствие на измененията на член 3, параграф 1, буква п) 
и член 16, параграф 6, може да бъде разрешен повече от един референтен  биоцид. 
Списъкът на допустимите изменения в дадена рамкова формулация е ясно определен в 
член 16, параграф 6. Позоваването на този член гарантира последователността на 
подхода.

Изменение 61
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заменимите неактивни вещества в 
разрешените биоциди, които 
принадлежат към тази рамкова 
формулация.

заличава се

Обосновка

Не е задължително референтните биоциди да се определят съгласно максималната 
концентрация. Освен това, вследствие на измененията на член 3, параграф 1, буква п) 
и член 16, параграф 6, може да бъде разрешен повече от един референтен  биоцид. 
Списъкът на допустимите изменения в дадена рамкова формулация е ясно определен в 
член 16, параграф 6. Позоваването на този член гарантира последователността на 
подхода.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приемащият компетентен орган или, 
ако става въпрос за оценка на заявление 
за издаване на разрешение на 
Общността, оценяващият компетентен 
орган прави като част от оценката 
сравнителна оценка на заявление за 
разрешение или за подновяване на 
разрешение за даден биоцид, съдържащ 
активно вещество, кандидат за замяна в 
съответствие с член 9, параграф 1. 

1. Приемащият компетентен орган или, 
ако става въпрос за оценка на заявление 
за издаване на разрешение на 
Общността, оценяващият компетентен 
орган прави сравнителна оценка за 
подновяване съгласно настоящия 
регламент на разрешение за даден 
биоцид, съдържащ активно вещество, 
кандидат за замяна в съответствие с 
член 9, параграф 1. Сравнителна 
оценка се изисква за всички биоциди 
със същата цел, когато има 
достатъчно натрупан опит и те се 
употребяват минимум пет години. 

Изменение 63
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1, 
сравнителната оценка не се прилага 
за биоциди, за които е доказано, че 
употребата им е безопасна.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Резултатите от сравнителната оценка 
се предават незабавно на компетентните 
органи на други държави-членки и на 
Агенцията, а в случай че става въпрос за 
оценка на заявление за разрешение на 
Общността – и на Комисията.

2. Резултатите от сравнителната оценка 
се предават незабавно на компетентните 
органи на други държави-членки и на 
Агенцията, а в случай че става въпрос за 
подновяване на разрешение на 
Общността – и на Комисията.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приемащият контролен орган или, в 
случай че става въпрос за разрешение на 
Общността, Комисията забранява или 
ограничава пускането на пазара или 
употребата на определен биоцид, 
съдържащ активно вещество, кандидат 
за замяна, ако при сравнителната оценка 
претеглянето на рисковете и ползите 
съгласно приложение VI установи, че са 
изпълнени всичките следни критерии:

3. Приемащият компетентен орган или, 
в случай че става въпрос за подновяване
на разрешение на Общността, 
Комисията, забранява или ограничава 
пускането на пазара или употребата на 
определен биоцид, съдържащ активно 
вещество, кандидат за замяна, ако при 
сравнителната оценка претеглянето на 
рисковете и ползите съгласно 
приложение VI установи, че са 
изпълнени всичките следни критерии:

a) за употребите, посочени в 
заявлението, вече съществува 
разрешен биоцид или нехимичен 
метод за контрол или профилактика, 

a) за употребите, посочени в 
заявлението, вече съществуват други 
разрешени биоциди, които 
представляват значително по-малък 
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който представлява значително по-
малък риск за здравето на хората или на 
животните, или за околната среда; 

риск за здравето на хората или на 
животните, или за околната среда, и 
които са с доказана еквивалентна 
ефективност и не водят до 
значително увеличение на рисковете
по който и да било друг параметър;

б) биоцидът, посочен в буква а), или 
нехимичният метод за контрол или 
профилактика не води до значителни 
икономически или практически 
затруднения; 

б) биоцидите, посочени в буква а), не 
водят до значителни икономически или 
практически затруднения; 

в) химическото разнообразие на 
активните вещества е адекватно за 
свеждане до минимум формирането на 
резистентност в целевия вредител; 

в) химическото разнообразие на 
активните вещества е адекватно за 
свеждане до минимум формирането на 
резистентност в целевия вредител; 

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 1 
биоцид, съдържащ активно вещество, 
кандидат за замяна, се разрешава без 
сравнителна оценка в случаите, в 
които е необходимо първо да се 
придобие опит чрез практическа 
употреба на този продукт.

4. Комисията приема мерки за 
прилагане, с които се уточнява 
процедурата, необходима за 
определяне на заявлението за 
сравнителна оценка на биоциди в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 3. Тези мерки определят 
критериите и алгоритмите, които 
трябва да се използват при 
извършване на сравнителна оценка, за 
да се гарантира нейното еднакво 
прилагане в цялата Общност. Тези 
мерки се приемат в съответствие с 
процедурите, предвидени в член 72, 
параграф 3.

Обосновка

За целите на еднаквото прилагане на сравнителната оценка на биоцидите, 
Европейската комисия трябва да разработи мерки за прилагане. 

Изменение 67



PE430.878v02-00 42/84 AD\813158BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 21 a (нов) – да се включи в края на глава ІV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21a

1.  Лицето, отговарящо за пускането 
на пазара на определен биоцид, или 
негов представител подава заявление 
за национално разрешение или за 
разрешение на Общността до 
Агенцията, като я уведомява за 
наименованието на компетентния 
орган на държава-членка по негов 
избор, който отговаря за оценката на 
заявлението (наричан по-нататък 
„оценяващият компетентен орган“).
В срок до три седмици от получаване 
на заявлението, Агенцията 
информира оценяващия компетентен 
орган за наличието на заявлението в 
нейната база данни.
2. В срок до три седмици от 
получаване на заявлението, 
Агенцията валидира заявлението, при 
условие че то отговаря на следните 
изисквания:
a) информацията, посочена в член 18, 
е подадена;
б) заявлението се придружава от 
дължимите такси съгласно член 70.
Валидирането не включва оценка на 
качеството или съответствието на 
подадени данни или обосновка за 
адаптиране на изискванията за 
данни.
3. Ако Агенцията счита, че 
заявлението е непълно, тя уведомява 
заявителя относно допълнителната 
информация, необходима за 
валидиране на заявлението, и 
определя разумен срок за подаване на 
съответната информация.
В срок до три седмици от 
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получаването на допълнителната 
информация, Агенцията взема 
решение дали тя е достатъчна за 
целите на валидиране на заявлението.
В случай че заявителят не изпрати 
изисканата информация в указания 
срок, Агенцията отхвърля 
заявлението и информира за това 
заявителя и оценяващия 
компетентен орган.
В такъв случай част от таксата, 
платена на Агенцията в 
съответствие с член 70, се 
възстановява.
4. Решенията на Агенцията съгласно 
параграф 3, трета алинея могат да 
бъдат обжалвани в съответствие с 
член 67.
5. Ако въз основа на валидирането, 
направено съгласно параграф 2, 
Агенцията счита, че заявлението е 
пълно, тя незабавно уведомява 
заявителя и оценяващия 
компетентен орган за това.

Обосновка

ECHA трябва да извърши първоначалното валидиране на заявленията в цялата 
Общност, така че оценяващите компетентни органи да могат да се концентрират 
върху реалното оценяване на заявлението. Понастоящем се отчита 
непоследователност на подхода на оценяващите компетентни органи при оценката 
както на административните, така и на научните аспекти на досиетата. Агенцията 
трябва да се придържа към същите срокове за валидиране на заявлението, като 
определените в REACH (член 20).

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на дванадесет месеца след 
валидирането, посочено в член 22, 
приемащият компетентен орган взема 

1. В рамките на шест месеца след 
валидирането, посочено в член 22, 
приемащият компетентен орган взема
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решение по заявлението в съответствие 
с член 16.

решение по заявлението в съответствие 
с член 16.

Обосновка

Предвид факта, че преди да бъдат включени в приложение І към регламента, 
използваните в биоцидите активни вещества вече са били предмет на дълго оценяване, 
считаме, че предвиденият в предложението за регламент срок от дванадесет месеца 
е твърде дълъг период за разрешаване на биоцид, съдържащ разрешени активни 
вещества.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако се окаже, че съставките на 
биоцида са били вече регистрирани за 
използване в биоциди съгласно 
Регламент № 1907/2006, оценяващият 
компетентен орган няма да извършва 
допълнителна оценка.

Обосновка

За да се избегне ненужно дублиране на усилия.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако се окаже, че за да се извърши 
пълна оценка на заявлението е 
необходима допълнителна информация, 
приемащият компетентен орган изисква 
от заявителя да я представи. 
Дванадесетмесечният срок, посочен в 
параграф 1, временно спира да тече от 
датата на издаване на искането до 
датата на получаване на информацията.

3. Ако се окаже, че за да се извърши 
пълна оценка на заявлението, е 
необходима допълнителна информация, 
приемащият компетентен орган изисква 
от заявителя да я представи в рамките 
на конкретно посочен срок, който не 
надвишава шест месеца. В 
изключителни обстоятелства и след 
подходяща обосновка, срокът може да 
бъде удължен с максимум още шест 
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месеца. Дванадесетмесечният срок, 
посочен в параграф 1, временно спира 
да тече от датата на издаване на 
искането до датата на получаване на 
информацията.

Обосновка

Опитът показва, че приключването на процедура по извършване на оценка би могло да 
отнеме неоправдано дълго време. Поради това е от съществено значение да се 
въведат подходящи срокове, за да се избегнат вратички, които биха могли да 
проточат процедурата излишно дълго време. Те също така осигуряват определена 
сигурност за заявителя по отношение на евентуалното максимално времетраене на 
тази процедура. 

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Притежателят на разрешение или 
негов представител подава заявление за 
подновяване на национално разрешение 
пред приемащия компетентен орган 
най-малко 18 месеца преди датата на 
изтичане на разрешението. 

1. Притежателят на разрешение или 
негов представител подава заявление за 
подновяване на национално разрешение 
пред приемащия компетентен орган 
най-малко 12 месеца преди датата на 
изтичане на разрешението. 

Обосновка

Освен ако няма нови данни за оценяване, не са нужни 18 месеца, за да се поднови 
разрешението за даден продукт. 12 месеца са по-подходящ срок.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приемащият компетентен орган може 
да изиска превод на националното 
разрешение и на заявлението на един 
или няколко от официалните езици на 

3. Приемащият компетентен орган може 
да изиска превод на националното 
разрешение и на заявлението на един от 
официалните езици на държавата-
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държавата-членка, в която се намира 
този компетентен орган.

членка, в която се намира този 
компетентен орган.

Обосновка

Възможността да се изискват преводи на повече от един официален език (в случаите, 
в които има повече от един в дадена държава-членка) би могла да породи ненужно 
финансово и административно бреме за заявителя. 

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всички държави-членки, 
участващи в процедурата на взаимно 
признаване, се използва единен номер 
на разрешението.

Обосновка

Когато се следва процедура за взаимно признаване, би следвало да се предвиди единен 
номер във всички европейски държави-членки. Комисията следва да носи отговорност 
за приемането на мерки за прилагане с цел въвеждането на единния номер.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a.  Комисията приема мерки за 
прилагане, като конкретизира 
критериите и процедурите относно 
даването на единен номер на 
разрешението във всички държави-
членки, участващи в процедурите за 
взаимно признаване.

Обосновка

Когато се следва процедура за взаимно признаване, би следвало да се предвиди единен 
номер във всички европейски държави-членки. Комисията следва да носи отговорност 
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за приемането на мерки за прилагане с цел въвеждането на единния номер.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с процедурата, 
предвидена в член 72, параграф 3, 
Комисията се произнася доколко 
причините, посочени от компетентния 
орган, оправдават отказа за признаване 
на националното разрешение или 
искането за неговото ограничаване. 

В съответствие с процедурата, 
предвидена в член 72, параграф 3, 
Комисията, след като се консултира
със заявителя, се произнася доколко 
причините, посочени от компетентния 
орган, оправдават отказа за признаване 
на националното разрешение или 
искането за неговото ограничаване.

Обосновка

В текста на регламента следва да се предвиди срок за уреждането на споровете 
между държавите-членки. Считаме, че три месеца са достатъчно време, за да може 
Комисията да подготви предложение за решение относно отказ за признаване или 
искане за ограничаване на разрешението.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до три месеца от получаване 
на нотификацията, Комисията 
изготвя предложение за решение. Ако 
Комисията поиска становище от 
Агенцията съгласно предвидената в 
член 30 процедура, тримесечният 
срок спира да тече до получаване на 
становището на Агенцията. 

Обосновка

В текста на регламента следва да се предвиди срок за уреждането на споровете 
между държавите-членки. Считаме, че три месеца са достатъчно време, за да може 
Комисията да подготви предложение за решение относно отказ за признаване или 
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искане за ограничаване на разрешението.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с процедурата, 
предвидена в член 72, параграф 3, 
Комисията се произнася доколко 
причините, посочени от компетентния 
орган, оправдават отказа за признаване 
на националното разрешение или 
искането за неговото ограничаване. 

В срок до три месеца от 
нотификацията и в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 72, 
параграф 3, Комисията, след като се 
консултира със заявителя, се 
произнася доколко причините, посочени 
от компетентния орган, оправдават 
отказа за признаване на националното 
разрешение или искането за неговото 
ограничаване. Ако Комисията поиска 
становище от Агенцията съгласно 
предвидената в член 30 процедура, 
тримесечният срок спира да тече до 
получаване на становището на 
Агенцията.

Обосновка

За да бъде въведена ефикасна система за разрешаване на спорове между държавите-
членки, законодателният текст следва ясно да посочва приложимите срокове. Три 
месеца са достатъчно дълъг срок за Комисията, за да представи предложение за 
решение относно основанията, оправдаващи отказа да се признаят разрешения или 
тяхното ограничаване.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 9 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако с решението си Комисията 
отхвърли причините за отказ или за 
ограничаване на национално 
разрешение, компетентният орган, 
отказал да признае разрешението на 
биоцида или е поискал да го ограничи,
незабавно разрешава въпросния биоцид 

Ако с решението си Комисията 
потвърди причините за отказ или за 
ограничаване на национално 
разрешение, компетентният орган, 
който преди това е разрешил биоцида,
незабавно преразглежда своето
национално разрешение, така че то да 



AD\813158BG.doc 49/84 PE430.878v02-00

BG

в съответствие с националното
разрешение, издадено от референтния 
компетентен орган.

бъде съобразено с това решение.

В случай че с решението си 
Комисията потвърди 
първоначалното национално 
разрешение, компетентният орган, 
предложил отказ на националното 
разрешение или признаване при 
определени условия, незабавно 
разрешава съответния биоцид в 
съответствие с първоначалното 
разрешение.

Обосновка

Настоящият текст представя само възможността Комисията да отхвърли 
основанията за отказ, но не и случай на одобряване от страна на Комисията на тези 
основания, както правилно е представено в член 27, параграф 2 – и тук е използван 
същият текст. 

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се произнася по 
предложената корекция на условията за 
издаване на национално разрешение 
според местните обстоятелства в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 72, параграф 3. Компетентният 
орган на засегнатата държава-членка 
незабавно приема всички подходящи 
мерки в изпълнение на това решение.

Комисията, след като се консултира 
със заявителя, се произнася по 
предложената корекция на условията за 
издаване на национално разрешение 
според местните обстоятелства в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 72, параграф 3. Компетентният 
орган на засегнатата държава-членка 
незабавно приема всички подходящи 
мерки в изпълнение на това решение.

Обосновка

В текста на регламента следва да се предвиди срок за уреждането на споровете 
между държавите-членки. Считаме, че три месеца са достатъчно време, за да може 
Комисията да подготви предложение за решение относно отказ за признаване или 
искане за ограничаване на разрешението.
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Изменение 80

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до три месеца от получаване 
на нотификацията, Комисията 
изготвя предложение за решение. Ако 
Комисията поиска становище от 
Агенцията съгласно предвидената в 
член 30 процедура, тримесечният 
срок спира да тече до получаване на 
становището на Агенцията. 

Обосновка

В текста на регламента следва да се предвиди срок за уреждането на споровете 
между държавите-членки. Считаме, че три месеца са достатъчно време, за да може 
Комисията да подготви предложение за решение относно отказ за признаване или 
искане за ограничаване на разрешението.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разрешение на Общността може да бъде 
предоставено на следните категории
биоциди:

Разрешение на Общността може да бъде 
предоставено на всяка категория биоциди.

a) биоциди, съдържащи едно или повече 
нови активни вещества;

б) биоциди с нисък риск.

2. В резултат на доклада на Комисията 
относно прилагането на настоящия 
регламент, посочен в член 54, параграф 4, 
и с оглед на придобития опит в областта 
на разрешенията на Общността 
Комисията може да добави други 
категории биоциди в параграф 1 от 
настоящия член.

Тези мерки, предназначени да изменят 
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несъществени елементи на настоящия 
регламент чрез допълването му, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 72, параграф 4.

Обосновка
Централизирана система за разрешения има ясни ползи за функционирането на 
вътрешния пазар като осигурява последователни оценки и хармонизирано прилагане 
на изискванията във всички държави-членки, като пренася най-добри практики и 
еднаква защита на потребителя в Европа. Следователно процедурата на Общността 
за даване на разрешения следва да обхваща всички категории продукти вместо само 
малка част от продукти (биоциди с нисък риск и продукти с нови активни вещества). 

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 заличава се

Подаване и валидиране на заявление

1. Лицето, отговарящо за пускането 
на пазара на определен биоцид, или 
негов представител подава заявление 
за разрешение на Общността до 
Агенцията, като я уведомява за 
наименованието на компетентния 
орган на държава-членка по негов 
избор, който отговаря за оценката на 
заявлението (наричан по-нататък 
„оценяващият компетентен орган“). 
В рамките на един месец след 
получаване на заявлението Агенцията 
нотифицира оценяващия 
компетентен орган за наличието на 
заявлението в нейната база данни.
2. В рамките на два месеца след 
получаване на заявлението Агенцията 
валидира заявлението, при условие че
то отговаря на следните изисквания: 
a) информацията, посочена в член 18, 
е подадена;
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б) заявлението се придружава и от 
дължимите такси съгласно член 70. 
Валидирането не включва оценка на 
качеството или съответствието на 
подадени данни или обосновка за 
адаптиране на изискванията за 
данни.
3. Ако Агенцията счита, че 
заявлението е непълно, тя уведомява 
заявителя относно допълнителната 
информация, необходима за 
валидиране на заявлението, и 
определя разумен срок за подаване на 
съответната информация. 
В рамките на два месеца от 
получаване на допълнителната 
информация Агенцията определя дали 
подадените сведения са достатъчни 
за валидиране на заявлението.
Ако заявителят не допълни 
заявлението си в срок, Агенцията 
отхвърля заявлението, като 
уведомява заявителя и оценяващия 
компетентен орган за това. В такъв 
случай част от таксата, платена на 
Агенцията в съответствие с член 70, 
се възстановява.
4. Решенията на Агенцията съгласно 
параграф 3, трета алинея от 
настоящия член могат да бъдат 
обжалвани в съответствие с член 67. 
5. Ако въз основа на валидирането, 
направено съгласно параграф 2, 
Агенцията счита, че заявлението е 
пълно, тя незабавно уведомява 
заявителя и оценяващия 
компетентен орган за това.

Обосновка

Съгласно новия член 22 подаването и валидирането на заявленията за национални 
разрешения и за разрешения на Общността се уреждат от едни и същи правила. Ето 
защо член 22 от първоначалното предложение става излишен.
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Изменение 83

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако се окаже, че съставките на 
биоцида са били вече регистрирани за 
използване в биоциди съгласно 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
оценяващият компетентен орган не 
дублира оценката.

Обосновка

За да се избегне ненужно дублиране на усилия.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако при оценяването на досиетата се 
окаже, че за да се извърши оценката е 
необходима допълнителна информация, 
оценяващият компетентен орган може 
да поиска от заявителя да предостави 
тази информация в рамките на 
установен срок, като уведоми
Агенцията за това. 

2. Ако при оценяването на досиетата се 
окаже, че за да се извърши оценката, е 
необходима допълнителна информация, 
оценяващият компетентен орган може 
да поиска от заявителя да предостави 
тази информация в рамките на срок, 
който не надвишава шест месеца. В 
изключителни обстоятелства и след 
подходяща обосновка, срокът може да 
бъде удължен с максимум още шест 
месеца. Оценяващият компетентен 
орган уведомява Агенцията за това. 

Обосновка

Опитът показва, че приключването на процедура по извършване на оценка би могло да 
отнеме неоправдано дълго време. Поради това е от съществено значение да се 
въведат подходящи срокове, за да се избегнат вратички, които биха могли да 
проточат процедурата излишно дълго време. Те също така осигуряват определена 
сигурност за заявителя по отношение на евентуалното максимално времетраене на 
тази процедура. 
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Изменение 85

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на девет месеца след 
получаване на заключенията от 
оценката Агенцията изготвя и представя 
пред Комисията становище относно 
разрешаването на биоцида. 

3. В рамките на три месеца след 
получаване на заключенията от 
оценката Агенцията изготвя и представя 
пред Комисията становище относно 
разрешаването на биоцида. 

Обосновка

Девет месеца са твърде дълъг срок за изготвяне и изпращане от страна на Агенцията 
на становище, основано върху вече направената оценка от оценяващия компетентен 
орган. Три месеца са по-подходящ срок. 

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако чрез решението, посочено в 
параграф 4, предоставянето на 
разрешение на Общността за даден 
биоцид се отказва, защото той не 
отговаря на критериите за биоцид с 
нисък риск съгласно член 17, 
заявителят може да кандидатства, 
ако е приложимо, за разрешение на 
Общността в съответствие с 
член 33, параграф 1, буква а) или за 
национално разрешение в 
съответствие с глава V.

заличава се

Обосновка

Иска се премахването на този параграф, тъй като се подава заявление за разрешение 
на Общността за всички видове биоциди. 

Изменение 87
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Притежателят на разрешение или 
негов представител подава заявление за 
подновяване на разрешение на 
Общността до Агенцията най-малко 18
месеца преди датата на изтичане на 
разрешението.

1. Притежателят на разрешение или 
негов представител подава заявление за 
подновяване на разрешение на 
Общността до Агенцията най-малко 12
месеца преди датата на изтичане на 
разрешението.

Обосновка
12 месеца са по-подходящ срок за подновяване на разрешение.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако оценяващият компетентен орган, 
осъществил първоначалната оценка на 
заявлението за издаване на разрешение 
на Общността, реши, че не е 
необходимо да се прави пълна оценка на 
заявлението, в рамките на дванадесет
месеца след валидирането той изготвя и 
подава до Агенцията препоръка за 
подновяване на разрешението.

2. Ако оценяващият компетентен орган, 
осъществил първоначалната оценка на 
заявлението за издаване на разрешение 
на Общността, реши, че не е 
необходимо да се прави пълна оценка на 
заявлението, в рамките на шест месеца 
след валидирането той изготвя и подава 
до Агенцията препоръка за подновяване 
на разрешението.

Обосновка

Съгласно член 12, параграф 2 относно подновяването на включването на активно 
вещество в приложение І, когато не е необходима пълна оценка, се изисква 
оценяващият орган да издаде препоръка за подновяване в срок от шест, а не 
дванадесет месеца. 

Изменение 89
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Предложение за регламент
Глава VII а (нова) - член 37 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА VII а

Член 37a

1. Притежателят на първично 
разрешение или заявителят за 
първично разрешение може да подаде 
в Агенцията заявление за разрешение-
дубликат за същия биоцид.
2. Заявителят за разрешение-
дубликат подава заявление, 
съпроводено със следните елементи и 
информация:
a) номер на първичното разрешение 
или, ако се подава заявление за 
първично разрешение – входящ номер 
на заявлението; 
б)  количествен и качествен състав на 
активните и неактивните вещества, 
като се вземат предвид предвидените 
в член 16 пределно допустими 
концентрации, доколкото такава 
информация е от съществено 
значение за правилната употреба на 
биоцида; 
в) дозировката и инструкциите за 
работа;
г) категориите ползватели;
3.  Агенцията валидира заявлението 
съгласно правилата, предвидени в 
член 22.
4. Ако Агенцията, въз основа на 
валидирането съгласно параграф 3, 
счете заявлението за пълно, тя 
информира незабавно заявителя, 
оценяващия компетентен орган, 
издал първичното разрешение, или 
Комисията, в случай на дубликат на 
разрешение на Общността. 
5. В случай че съществува първично 
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разрешение, оценяващият 
компетентен орган или Комисията, в 
случай на дубликат на разрешение на 
Общността, вземат решение относно 
заявлението в срок до един месец от 
неговото валидиране. В случай че все 
още не е взето решение относно 
подадено заявление за разрешение, 
оценяващият компетентен орган или 
Комисията, в случай на дубликат на 
разрешение на Общността, трябва да 
вземат решение относно 
разрешението в срок до един месец от 
издаване на първичното разрешение. 
6. В случай че е нужна допълнителна 
информация в уверение на 
идентичността на биоцидите, 
оценяващият компетентен орган или 
Комисията, в случай на дубликат на 
разрешение на Общността, изискват 
от заявителя да предостави такава 
информация. Едномесечният срок, 
посочен в параграф 5, спира да тече 
от датата на издаване на това 
искане до датата на получаване на 
информацията.
7. Веднага щом оценяващият 
компетентен орган или Комисията, в 
случай на дубликат на разрешение на 
Общността, разрешат издаването на 
дубликат на първично разрешение, то 
се обозначава с отделен номер, а 
административният акт се вписва в 
Регистъра на биоцидите на 
Общността. 
8. Независимо от предоставената 
съгласно параграф 2 информация, за 
разрешенията-дубликати трябва да 
се прилагат сроковете и условията за 
пускане на пазара и за употреба на 
биоцида, одобрени в първичното 
разрешение.  

Изменение 90
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Предложение за регламент
Член 37 б (нов – втори член в новата глава VІІ а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37б

1. Въз основа на първичното 
разрешение може да се издаде 
допълнително разрешение.
2. За издаване на допълнително 
разрешение заявителят трябва да 
подаде в Агенцията заявление за 
допълнително разрешение.
3. Заедно със заявлението, 
заявителят на допълнително 
разрешение трябва да предостави 
следните елементи и информация:
a) номер на първичното разрешение 
или, ако не е взето решение по 
подаденото заявление – входящ номер 
на заявлението;
б) име и адрес на заявителя;
в)  писмено съгласие на притежателя 
на разрешението; 
г)  количествен и качествен състав на 
активните и неактивните вещества, 
като се вземат предвид предвидените 
в член 16 пределно допустими 
концентрации, доколкото такава 
информация е от съществено 
значение за правилната употреба на 
биоцида; 
д) дозировката и инструкциите за 
работа;
е) категориите ползватели. 
4.  Агенцията валидира заявлението 
съгласно правилата в член 22.
5. Ако Агенцията, въз основа на 
валидирането съгласно параграф 4, 
счете заявлението за пълно, тя 
информира незабавно заявителя, 
оценяващия компетентен орган, 
издал първичното разрешение, или 
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Комисията, в случай на допълнително 
разрешение към разрешение на 
Общността. 
6. В случай че съществува първично 
разрешение, оценяващият 
компетентен орган или Комисията, в 
случай на допълнително разрешение 
към разрешение на Общността, 
вземат решение относно заявлението 
в срок до един месец от неговото 
валидиране. В случай че все още не е 
взето решение относно подадено 
заявление за разрешение, 
оценяващият компетентен орган или 
Комисията, в случай на допълнително 
разрешение към разрешение на 
Общността, трябва да вземат 
решение относно разрешението в срок 
до един месец от издаване на 
първичното разрешение. 
7. В случай че е нужна допълнителна 
информация в уверение на 
идентичността на биоцидите, 
оценяващият компетентен орган или 
Комисията, в случай на допълнително 
разрешение към разрешение на 
Общността, изискват от заявителя 
да предостави такава информация. 
Едномесечният срок, посочен в 
параграф 6, спира да тече от датата 
на издаване на това искане до датата 
на получаване на информацията.
8. Веднага щом оценяващият 
компетентен орган или Комисията, в 
случай на допълнително разрешение 
към разрешение на Общността, 
разрешат издаването на 
допълнително разрешение към 
първично разрешение, то се 
обозначава с отделен номер, а 
административният акт се вписва в 
Регистъра на биоцидите на 
Общността.
9. Независимо от предоставената 
съгласно параграф 3 информация, за 
допълнителните разрешителни 
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трябва да се прилагат сроковете и 
условията за пускане на пазара и за 
употреба на биоцида, одобрени в 
първичното разрешение.   

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) промени в произхода или в състава 
на активното вещество.

Обосновка

Изисква се нотифициране на промяната на произхода на дадено активно вещество, 
употребено в биоцид, защото това може да повлияе отрицателно върху 
безопасността на продукта. 

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Отмяната или изменението на 
първично разрешение се прилагат 
спрямо основаните на него 
разрешения-дубликати или 
допълнителни разрешения.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган, предоставил 
националното разрешение, или в 
случай че става въпрос за разрешение 
на Общността – Комисията отменя 

Компетентният орган, предоставил 
разрешение, отменя разрешение по 
искане на неговия притежател, който 
изтъква причините за това си искане. 
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разрешение по искане на неговия 
притежател, който изтъква причините за
това си искане. Ако искането се отнася 
за разрешение на Общността, то се 
подава до Агенцията. 

Ако искането се отнася за разрешение-
дубликат или допълнително 
разрешение към разрешение на 
Общността, то се подава до Агенцията. 

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Изменението на първично 
разрешение по искане на неговия 
притежател се прилага и спрямо 
основаните на него решения-
дубликати и допълнителни 
разрешения.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В съответствие с член 3 
изменението на съществуващо 
разрешение представлява:
a) административна промяна; 
б) незначителна промяна; или
в) значителна промяна.

Обосновка

Законодателният текст следва ясно да очертае основните принципи, които се 
прилагат при изменение на разрешенията, въпреки че подробностите относно 
процедурите могат да бъдат уточнени в мерките за прилагане. По-специално, 
необходимо е да се уточнят видовете промени, които могат се правят по отношение 
на съществуващи разрешения за продукти.
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Изменение 96

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите и процедурите, посочени 
в параграф 1 на настоящия член, се 
основават, без да се изчерпват с тях, 
на следните принципи, поради които 
е била поискана опростена процедура 
за нотификация:
a) административни промени на 
разрешението;
б) промени в биоцида в рамките на 
разрешените за съществуваща и 
разрешена рамкова формулация;  
в) пускане на пазара на нов биоцид, 
вписващ се в съществуваща и 
разрешена рамкова формулация; 
г) промени в биоцид, които не влияят 
отрицателно върху степента на риск 
или ефикасността на продукта.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявлението трябва да бъде придружено 
от цялата информация, необходима да 
се докаже, че биоцидът е съществено
идентичен с референтния продукт, 
съгласно посоченото в параграф 3.

Заявлението трябва да бъде придружено 
от цялата информация, необходима да 
се докаже, че биоцидът е идентичен с 
референтния продукт, съгласно 
посоченото в параграф 3.

Обосновка

Паралелната търговия трябва да включва само продукти с едни и същи технически 
характеристики и с едно и също съдържание на активни вещества и неактивни 
съставки. 
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Изменение 98

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Един биоцид се счита по същество за 
идентичен с референтния продукт, ако е 
изпълнено едно от следните условия:

3. Даден биоцид се счита за идентичен с 
референтния продукт, ако са изпълнени 
всички посочени по-долу условия:

a) източникът на активните 
вещества, които биоцидът съдържа, 
е един и същ що се отнася до 
производител и местоположение на 
завода; 

a) биоцидът е произведен от същото 
предприятие или от свързано с него 
предприятие, или по лиценз, 
спазвайки един и същ производствен 
процес; 

б) биоцидът е или същият, или подобен
с оглед на наличните неактивни
вещества и вида формула;

б) биоцидът е същият, що се отнася до 
техническите спецификации на 
наличните активни вещества и вида 
формула;

в) биоцидът е или същият, или 
равностоен що се отнася до 
потенциалното неблагоприятно 
въздействие върху безопасността на 
продукта от гледна точка на здравето на 
човека или на животните или 
опазването на околната среда.

в) биоцидът е или същият, или 
равностоен по отношение на 
съдържащите се в него 
коформуланти и формата, 
материалите и формата на неговата 
опаковка, що се отнася до 
потенциалното неблагоприятно 
въздействие върху безопасността на 
продукта за здравето на човека и на 
животните или за околната среда.

Обосновка

Паралелната търговия трябва да включва само продукти с едни и същи технически 
характеристики и с едно и също съдържание на активни вещества и неактивни 
съставки.

Изменение 99
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Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4 – буква а a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) регистрационен номер на 
съдържащите се в продукта активни 
вещества и писмо за достъп съгласно 
член 50 от съответния заявител, в 
съответствие с глава ІІ от 
настоящия регламент;

Обосновка

Заявлението за лиценз за паралелна търговия трябва да съдържа и регистрационния 
номер на активните вещества.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) име и адрес на притежателя на 
разрешението в държавата-членка на 
произход;

в) име и адрес на притежателя на 
разрешението в държавата-членка по 
произход и писмо за достъп съгласно 
член 50 от притежателя на 
разрешението;

Обосновка
Заявлението за лиценз за паралелна търговия трябва да съдържа и информация 
относно писмото за достъп, съгласно посоченото в член 50.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 15, опит или 
изпитване за целите на 
научноизследователската или развойна 
дейност, които включват пускането на 

1. Чрез дерогация от член 15, опит или 
изпитване за целите на 
научноизследователската или развойна 
дейност, включително 
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пазара на неразрешени биоциди или на 
активни вещества, предназначени 
изключително за използване в биоцид, 
могат да се провеждат единствено в 
случай на научноизследователска и 
развойна дейност или в случай на 
ориентирани към продукта и 
производството изследователска и 
развойна дейност при условията, 
посочени във втора и трета алинея.

научноизследователска и развойна 
дейност, насочена към продуктите и 
производствените процеси, които 
включват пускането на пазара на 
неразрешени биоциди или на активни 
вещества, предназначени изключително 
за използване в биоцид, могат да се 
провеждат единствено в случай на 
научноизследователска и развойна 
дейност или в случай на ориентирани 
към продукта и производството 
изследователска и развойна дейност при 
условията, посочени във втора и трета 
алинея.

В случай на научноизследователска и 
развойна дейност, лицето, което 
възнамерява да проведе опита или 
изпитването, предварително уведомява 
компетентния орган. Лицето съставя и 
поддържа писмен архив, посочващ 
идентичността на биоцида или 
активното вещество, етикетира данните, 
доставените количества и имената и 
адресите на тези лица, които ще 
получат биоцида или активното 
вещество, и изготвя досие, съдържащо 
всички данни на разположение относно 
възможните ефекти върху здравето на 
човека или на животните, или относно 
влиянието върху околната среда. 
Съответните лица предоставят при 
поискване тази информация на 
компетентния орган.

В случай на научноизследователска и 
развойна дейност, включително 
научноизследователска и развойна 
дейност, насочена към продуктите и 
производствените процеси, лицето, 
което възнамерява да проведе опита или 
изпитването, предварително уведомява 
компетентния орган. Лицето съставя и 
поддържа писмен архив, посочващ 
идентичността на биоцида или 
активното вещество, етикетира данните 
и доставените количества и изготвя 
досие, съдържащо всички данни на 
разположение относно възможните 
ефекти върху здравето на човека или на 
животните, или относно влиянието 
върху околната среда. Съответните лица 
предоставят при поискване тази 
информация на компетентния орган.

В случай на ориентирани към 
продукта и производството 
изследователска и развойна дейност, 
преди пускането на пазара на биоцида 
или на активното вещество, лицето, 
което възнамерява да проведе опита 
или изпитването, предоставя 
изискваната във втора алинея 
информация на компетентния орган 
на държавата-членка, в която става 
пускането на пазара.
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Изменение 102

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на научноизследователска и 
развойна дейност, лицето, което 
възнамерява да проведе опита или 
изпитването, предварително уведомява 
компетентния орган. Лицето съставя и 
поддържа писмен архив, посочващ 
идентичността на биоцида или 
активното вещество, етикетира данните, 
доставените количества и имената и 
адресите на тези лица, които ще 
получат биоцида или активното 
вещество, и изготвя досие, съдържащо 
всички данни на разположение относно 
възможните ефекти върху здравето на 
човека или на животните, или относно 
влиянието върху околната среда. 
Съответните лица предоставят при 
поискване тази информация на 
компетентния орган.

В случай на научноизследователска и 
развойна дейност, включително 
научноизследователска и развойна 
дейност, насочена към продуктите и 
производствените процеси, лицето, 
което възнамерява да проведе опита или 
изпитването, предварително уведомява 
компетентния орган. Лицето съставя и 
поддържа писмен архив, посочващ 
идентичността на биоцида или 
активното вещество, етикетира данните 
и доставените количества и изготвя 
досие, съдържащо всички данни на 
разположение относно възможните 
ефекти върху здравето на човека или на 
животните, или относно влиянието 
върху околната среда. Съответните лица 
предоставят при поискване тази 
информация на компетентния орган.

Обосновка

Съгласно предложението, за да се пристъпи към опит или изпитване за целите на 
научноизследователската или развойна дейност по отношение на неразрешен биоцид, 
който опит или изпитване може да включва изпускане в околната среда, преди 
неговото извършване се изисква национално разрешение. Това несъмнено представлява 
значителна пречка за иновациите, тъй като предполага много дълъг период на 
изчакване, преди да може да бъде извършено изпитването. Поради това 
необходимостта компетентният орган да извърши предварителна оценка се запазва, 
но същевременно следва да се определи срок от 30 дни, за да се оцени дали 
предложеното изпитване/опит поражда загриженост. 

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато опит или изпитване се 3. Когато опит или изпитване се 
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провежда в държава-членка, различна от 
държавата-членка на пускане на 
биоцида на пазара, заявителят трябва да 
получи разрешение за опит или 
изпитване от компетентния орган на 
държавата-членка, на чиято територия 
ще се извършат опитите или 
изпитванията.

провежда в държава-членка, различна от 
държавата-членка на пускане на 
биоцида на пазара, заявителят трябва да 
уведоми компетентния орган на 
държавата-членка, на чиято територия 
ще се извършат опитите или 
изпитванията. Заявителят съставя и 
поддържа писмен архив, посочващ 
идентичността на биоцида или 
активното вещество, етикетира 
данните и доставените количества и 
изготвя досие, съдържащо всички 
данни на разположение относно 
възможните ефекти върху здравето 
на човека или на животните, или 
относно влиянието върху околната 
среда. Заявителят предоставя при 
поискване тази информация на 
компетентния орган.

Обосновка

Правилата за провеждане на изпитвания/опити на територията на държава-членка, 
различна от държавата-членка, на чийто пазар се пуска биоцидът, следва да бъдат 
същите като предвидените в параграф 1 от същия член.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Върху етикета на третираните 
изделия или материали се посочва 
следната информация:

2. Върху етикета на третираните 
изделия или материали се посочва 
следната информация:

a) наименованията на всички активни 
вещества, които са използвани за 
третиране на изделието или 
материалите, или които се съдържат в 
изделията или материалите; 

a) наименованията, използвайки, 
когато е възможно, общоприета 
номенклатура (напр. INCI), на всички 
активни вещества, които са използвани 
за третиране на изделието или 
материалите, или които се съдържат в 
изделията или материалите, при 
необходимост, и на всички активни 
вещества, които са предназначени да 
бъдат изпуснати при обичайни или 
предвидими условия на употреба от 
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третираното изделие или материал, 
освен ако вече не съществуват 
изисквания за етикетиране или 
алтернативни методи за спазване на 
изискванията за информация съгласно 
специфичното законодателство за 
сектора;

б) при необходимост, отличително 
свойство на биоцида, предадено на 
третираните изделия или материали;

б) при необходимост, отличително 
свойство на биоцида, предадено на 
третираните изделия;

в) номер на разрешението за всички 
биоциди, които са използвани при 
третирането или които се съдържат 
в изделията или материалите;
г) предупреждение за риск или за 
безопасност, посочени в разрешението 
за биоцида.

в) само за третирани изделия и при 
необходимост, предупреждение за риск 
или за безопасност, посочени в 
разрешението за биоцида, при 
необходимост, както и за всички 
активни вещества, които 
третираните изделия и материали 
могат да изпуснат при тяхната 
обичайна или предвидима употреба.

Обосновка

Разпоредбите относно етикетирането на третирани изделия и материали следва да 
не се припокриват със съществуващи изисквания, предвидени в секторно 
законодателство. 

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Етикетите трябва да се виждат ясно, да 
са лесно четливи и дълготрайни.

Етикетите трябва да се виждат ясно, да 
са лесно четливи, дълготрайни и да се 
отпечатват върху изделието или 
материала, върху опаковката, върху 
инструкциите за употреба или върху 
гаранционната карта на третираното 
изделие или материал на 
националния(ите) език(ци) на 
държавата-членка, на чийто пазар 
третираното изделие или материал 
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следва да бъде пуснат.

Когато това се налага поради размера 
или предназначението на 
обработеното изделие или материал, 
етикетите се отпечатват върху 
опаковката, върху инструкциите за 
употреба или върху гаранционната 
карта на третираното изделие или 
материал.

Обосновка

Следва да се уточни, че третирани изделия и материали, както и с други продукти, 
следва винаги да бъдат етикетирани на националния(ите) език(ци) на държавата-
членка, на чийто пазар следва да бъдат пуснати. (Докладчикът изменя предложеното 
от него изменение 37 от проектостановището, за да се вземат предвид държави-
членки с повече от един национален език.)

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Лицето, отговарящо за пускането 
на пазара на третирани изделия или 
материали, притежава писмо за 
сертифициране, издадено от 
притежателя на разрешението, 
което се отнася за всички биоциди, 
които са били използвани за 
третиране или са включени в
изделията или материалите.

Обосновка

Считаме, че лицата, пускащи на пазара третирани с биоциди изделия или материали, 
трябва да притежават такова писмо за сертифициране, което да удостоверява 
всички биоциди, които са били използвани в изделията или в материалите. 

Изменение 107
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Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) последващият заявител има писмено
съгласие под формата на писмо за 
достъп от първия заявител, че може 
да използва тази информация, 

a) последващият заявител има писмено 
съгласие под формата на писмо за 
достъп съгласно изискването в член 50, 

Обосновка

Не е задължително първият заявител да е притежател на данните. Трябва да се 
разреши опция, съгласно която вторият заявител или предприятие да бъдат или да 
станат съпритежатели на данните, в резултат на обмен или съвместна дейност за 
придобиване на данните. 

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) последващият заявител също 
така е притежател на данните. 

Обосновка

Не е задължително първият заявител да е притежател на данните. Трябва да се 
разреши опция, съгласно която вторият заявител или предприятие да бъдат или да 
станат съпритежатели на данните, в резултат на обмен или съвместна дейност за
придобиване на данните. 

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Посоченият в параграф 2 списък се 
вписва от Агенцията в Регистъра за 
обмен на данни за биоциди.

4. Всеки елемент от информацията 
от посочения в параграф 2 списък, 
идентифициран с уникален код, се 
вписва от Агенцията в Регистъра за 
обмен на данни за биоциди, с пълни 
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подробности относно неговата 
идентификация и с връзката със 
самоличността на първия заявител и 
на притежателя/притежателите на 
данните.

Обосновка

Регистърът трябва да съдържа цялата информация и документация от списъка. За 
предпочитане е всеки изпратен документ да се идентифицира посредством номер, за 
да се избягва объркване, когато се изпращат заглавия или поправки на проучвания със 
сходни имена. Връзката с притежателя на данните и със заявителя гарантира 
съблюдаването на правото на собственост.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, която е защитена 
съгласно Директива 98/8/ЕО или 
съгласно настоящия член, или за 
която срокът за защита е изтекъл 
съгласно Директива 98/8/ЕО или 
съгласно настоящия член, няма да 
бъде защитена отново.

Всеки документ, обозначен с уникален 
код съгласно член 48, параграф 4, 
получава входяща дата. 

Обосновка

Директива 98/8/ЕО не е определила ясно кои са изискванията за защита на данните. 
Входящата дата на досието може и да не е датата, на която е получена цялата 
информация. Ето защо се изисква да се вписва датата на всички новополучени данни.

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато тези опити или проучвания вече 
са били представени във връзка с 
предходна заявка, компетентният орган 
или Агенцията незабавно съобщава на 

Когато тези опити или проучвания вече 
са били представени във връзка с 
предходно заявление, компетентният 
орган или Агенцията незабавно оценява 
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бъдещия заявител името и данните за 
контакт на притежателя на 
информацията. 

дали те са технически равностойни 
спрямо референтния източник. При 
положителна оценка 
компетентният орган на Агенцията
съобщава на бъдещия заявител името и 
данните за контакт на притежателя на 
информацията. 

Обосновка

Преди проучванията да станат предмет на обмен на данни, трябва надлежно да се 
установи тяхната техническа равностойност, защото в противен случай не може да 
се твърди, че наличните данни са приложими за последващия заявител.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако става въпрос за биоцид, който 
вече е бил разрешен в съответствие с 
членове 15, 25 и 28 и при изтичане на 
сроковете за защита на информацията в 
съответствие с член 49, приемащият 
компетентен орган или Агенцията може 
да се съгласи последващ заявител за 
разрешение да се позовава на данните, 
предоставени от първия заявител, 
дотолкова, доколкото последващият 
заявител може да представи 
доказателство, че биоцидът е подобен и 
неговите активни вещества са 
технически равностойни на тези, 
разрешени преди това, включително 
степен на чистота и естество на 
примесите.

1. 1. Ако става въпрос за биоцид, който 
вече е бил разрешен в съответствие с 
членове 15, 25 и 28 и при изтичане на 
сроковете за защита на информацията в 
съответствие с член 49, приемащият 
компетентен орган или Агенцията може 
да се съгласи последващ заявител за 
разрешение да се позовава на данните, 
предоставени от първия заявител, а ако 
сроковете за защита на 
информацията съгласно член 49 не са 
изтекли, компетентният орган или 
Агенцията могат да разрешат 
последващ заявител за разрешение да 
използва предоставените от първия 
заявител данни съгласно член 52,
дотолкова, доколкото последващият 
заявител може да представи 
доказателство, че биоцидът е подобен и 
неговите активни вещества са 
технически равностойни на тези, 
разрешени преди това, включително 
степен на чистота и естество на 
примесите.  
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Обосновка

Ако даден заявител иска да обменя данни, трябва да докаже тяхната сходност и 
техническа равностойност, дори и ако срокът на защита на данните да не е изтекъл.

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 1 януари 2023 г. Комисията 
изготвя доклад за прилагането на 
настоящия регламент и по-специално за 
функционирането на процедурата на 
Общността по издаване на разрешения и 
взаимно признаване. Комисията подава 
доклада до Европейския парламент и до 
Съвета.

4. До 1 януари 2016 г. Комисията 
изготвя доклад за прилагането на 
настоящия регламент и по-специално за 
функционирането на процедурата на 
Общността по издаване на разрешения и 
взаимно признаване. Комисията подава 
доклада до Европейския парламент и до 
Съвета.

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оповестяването на следната 
информация се счита за посегателство 
върху защитата на търговските интереси 
на засегнатите лица:

2. Оповестяването на следната 
информация се счита за посегателство 
върху защитата на търговските интереси 
на засегнатите лица и тя не може да се 
разпространява публично:

a) подробна информация за пълния 
състав на биоцида;

a) подробна информация за пълния 
състав на биоцида;

б) точната употреба, функция или 
приложение на дадено вещество или 
смес; 

б) точната употреба, функция или 
приложение на дадено вещество или 
смес; 

в) точният тонаж на веществото или 
сместа, произведени или пуснати на 
пазара;

в) точният тонаж на веществото или 
сместа, произведени или пуснати на 
пазара;

г) връзки между производител на 
активно вещество и лицето, носещо 
отговорност за пускането на биоцид на 
пазара, или между лицето, отговорно за 

г) връзки между производител на 
активно вещество и лицето, носещо 
отговорност за пускането на биоцид на 
пазара, или между лицето, отговорно за 
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пускането на биоцид на пазара, и 
дистрибуторите на продукта.

пускането на биоцид на пазара, и 
дистрибуторите на продукта;

га) производителите на активните 
вещества (наименования и адреси, 
включително и местонахождение на 
производствените обекти);
гб)  местонахождението на 
производствения обект на даден 
биоцид;
гв) датата на издаване и датата на 
изтичане на дадено разрешение; 
гг) дозировките и инструкциите за 
употреба.

Обосновка
Към информацията, считана за поверителна, защото е чувствителна от търговска 
гледна точка, трябва да се прибавят и датата на издаване и датата на изтичане на 
разрешението, дозировките и инструкциите за употреба, както и 
местонахождението на производствения обект на даден биоцид или активни 
вещества.

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко лице, което предоставя на 
Агенцията или на компетентния орган 
информация, свързана с дадено активно 
вещество, за целите на настоящия 
регламент може да поиска 
информацията в член 56, параграф 2 да 
не бъде предоставяна, като включи 
обяснение защо оповестяването на 
информацията може да навреди на 
неговите търговски интереси или на 
тези на друга заинтересована страна.

3. Всяко лице, което предоставя на 
Агенцията или на компетентния орган 
информация, свързана с дадено активно 
вещество или с даден биоцид, за целите 
на настоящия регламент може да поиска 
информацията в член 56, параграф 2 да 
не бъде предоставяна, като включи 
обяснение защо оповестяването на 
информацията може да навреди на 
неговите търговски интереси или на 
тези на друга заинтересована страна.

Обосновка

Този член трябва да се прилага не само към активните вещества, но и към биоцидите.
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Изменение 116

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в зависимост от разпоредбите на 
член 24 от Регламент (ЕО) № 
1272/2008, наименованието по 
номенклатурата на IUPAC за 
активни вещества, посочени в 
параграф 1, буква а) от настоящия 
член, които се използват само като 
едно или повече от следните:

заличава се

i) при научноизследователска и 
развойна дейност;

ii) при изследователска и развойна 
дейност, свързана с продукти и 
процеси.

Обосновка

Информацията относно изследователската и развойна дейност следва да остане 
поверителна.

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) указания за употреба и дозировка, 
изразена в метрични единици, за всяка 
употреба предвидена по условията на 
разрешението;

д) указания за употреба и дозировка, 
изразена по показателен и разбираем 
за потребителя начин, за всяка 
употреба, предвидена по условията на 
разрешението;

Обосновка
Изразената в метрични единици дозировка не е разбираема за непрофесионални 
потребители и следователно е трудно разбираема за крайния потребител. Изисква се 
фигуриращата на етикета дозировка да е изразена по едни разбираем и подходящ за 
крайния потребител начин.
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Изменение 118

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да поставят 
изискване биоцидите, пуснати на пазара 
на техните територии, да бъдат 
етикетирани на техния национален език 
или езици.

3. Държавите-членки поставят 
изискване биоцидите, пуснати на пазара 
на техните територии, да бъдат 
етикетирани на техния национален език 
или езици.

Обосновка

По принцип, продуктите следва винаги да бъдат етикетирани на националния(ите) 
език(ци) на държавата-членка, на чийто пазар следва да бъдат пуснати. 
(Докладчикът изменя предложеното от него изменение 39 от проектостановището, 
за да се вземат предвид държави-членки с повече от един национален език.)

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Биоциди, в които са включени 
наноматериали или които са 
произведени с помощта на 
нанотехнологията, се обозначат ясно 
като такива.

Обосновка

Нанобиоцидните вещества попадат в обхвата на регламента. Но въздействието на 
тези вещества върху здравето и околната среда понастоящем е малко известно. 
Необходимо е потребителите да бъдат правилно информирани.
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Изменение 120

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предоставяне на напътствия и помощ 
за заявителите за включване на активни 
вещества в приложение I или за 
разрешение на Общността;

г) предоставяне на напътствия и помощ 
за заявителите, и по-специално МСП, за 
включване на активни вещества в 
приложение I или за разрешение на 
Общността;

Обосновка

Следва да се отбележи, че МСП по-често ще се нуждаят от помощ във връзка със 
своите заявления и че тази помощ следва да предоставя при възможност от 
Комисията, Агенцията и държавите-членки.

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) определя се такса в намален размер за 
малки и средни предприятия по 
смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО 
относно определението за микро-, 
малки и средни предприятия.

a) определя се такса в намален размер за 
МСП, като това по никакъв начин не 
намалява отговорността на 
оценяващия компетентен орган във 
връзка с извършването на точна 
оценка по смисъла на регламента;

Обосновка

Определение за МСП е отделно предвидено в ново изменение на член 3 относно 
определенията.

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) лицата, които пускат биоциди на г) лицата, които пускат биоциди на 
пазара, плащат годишна такса, с 
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пазара, плащат годишна такса; и изключение на МСП; и

Обосновка

Годишната такса ще подпомогне поддръжката на непрекъснатото финансиране на 
ECHA, но въпреки това МСП следва да бъдат освободени от нея, за да не се 
обременяват с ненужна финансова тежест.

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 75 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 75a 
Национални информационни бюра в 

държавите-членки
Държавите-членки създават 
национални информационни бюра с 
цел предоставяне на напътствия на 
заявителите, по-специално МСП, 
както и на други заинтересовани 
страни относно съответните им 
отговорности и задължения съгласно 
настоящия регламент, като 
допълнение към помощта, 
предоставяна от Агенцията съгласно 
член 66, параграф 2, буква г).

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Биоцидите, за които не е било подадено 
заявление за разрешение съгласно втора 
алинея, повече няма да бъдат пускани на 
пазара след изтичане на 6-месечен 
период, считано от датата на влизане в 
сила на включването. Унищожаването, 
съхраняването и използването на 
биоциди, за които не е било подадено 

Биоцидите, за които не е било подадено 
заявление за разрешение съгласно втора 
алинея, повече няма да бъдат пускани на 
пазара, считано от датата на влизане в 
сила на включването. Унищожаването, 
съхраняването и използването на 
биоциди, за които не е било подадено 
заявление за разрешение съгласно втора 
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заявление за разрешение съгласно втора 
алинея, може да бъде извършвано в срок 
до осемнадесет месеца след датата на 
влизане в сила на включването.

алинея, може да бъде извършвано в срок 
до шест месеца след датата на влизане 
в сила на включването.

Обосновка

Това изменение цели да определи по-кратки срокове, тъй като крайните потребители 
на биоцида трябва да осъзнават своите задължения и да са в течение на фазите на 
преразглеждане на активните вещества

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 82

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82 заличава се

Преходни мерки относно 
материалите, влизащи в контакт с 

храни
1. Заявления за разрешение на 
биоциди, които представляват 
материали, влизащи в контакт с 
храни и които са били на пазара на 
[ОВ: въведете датата, посочена в 
първа алинея на член 85] се подават 
най-късно до 1 януари 2017 г.

Материали, влизащи в контакт с 
храни, които са били на пазара на 
[ОВ: въведете датата, посочена в 
първа алинея на член 85], за които е 
било подадено заявление в 
съответствие с параграф 1, могат да 
останат на пазара до датата на 
решението за издаване на разрешение 
или за отказ за издаване на 
разрешение. В случай че бъде отказано 
издаване на разрешение за пускане на 
такъв биоцид с нисък риск на пазара, 
такъв биоцид не може повече да бъде 
пускан на пазара след изтичане на 6-
месечен период, считано от датата 
на решението.
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Материали, влизащи в контакт с 
храни, които са били на пазара на 
[ОВ: въведете датата, посочена в 
първа алинея на член 85], за които е 
било подадено заявление в 
съответствие с параграф 1, могат да 
останат на пазара до шест месеца от 
датата, посочена в параграф 1. 
2. Унищожаването, съхраняването и
използването на съществуващи 
наличности от биоциди с нисък риск, 
които не са разрешени за 
съответната употреба от 
компетентните власти или от 
Комисията, е разрешено до дванайсет 
месеца след датата на решението, 
посочена в първа алинея на параграф 1 
или дванадесет месеца след датата, 
посочена във втора алинея на 
параграф 1, като важи по-късната от 
двете дати.

Обосновка

Материалите, които влизат в контакт с храни, се уреждат от Регламент (ЕО) № 
1935/2004. Тези материали не следва да влизат в обхвата на предложението, защото 
това може да доведе до дублиране на оценката и регулирането. Ако се окаже, че има 
пропуски в законодателството, те следва да се попълнят с изменение на Регламента 
относно материалите, предназначени за контакт с храни.

Изменение 126
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Предложение за регламент
Член 83 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 януари 2014 г. всички 
производители на съществуващо 
активно вещество, пуснато на пазара 
за употреба в биоциди, подават до 
Агенцията искане за включване на 
това вещество в приложение І. 
Компетентните органи извършват 
официални проверки съгласно 
предвиденото в член 54, параграф 1.

Обосновка

Единствено дружествата, които допринасят за системата, следва да получат 
разрешение да произвеждат и предлагат на пазара активни вещества, които са 
предназначени за употреба в биоциди. Това е най-добрият начин за справяне с 
проблема с недобросъвестните участници – посредством подходящ надзор над пазара 
на активните вещества. Държавите-членки следва да се задължат да установят 
какви биоциди има на техните пазари и дали производителят на активното вещество 
е предоставил досие съгласно приложение І, а впоследствие да преприемат 
необходимите действия.

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи вземат
нужните мерки в съответствие с 
член 54, параграф 2.

Обосновка

Единствено дружествата, които допринасят за системата, следва да получат 
разрешение да произвеждат и предлагат на пазара активни вещества, които са 
предназначени за употреба в биоциди. Това е най-добрият начин за справяне с 
проблема с недобросъвестните участници –посредством подходящ надзор над пазара 
на активните вещества. Държавите-членки следва да се задължат да установят 
какви биоциди има на техните пазари и дали производителят на активното вещество 
е предоставил досие съгласно приложение І, а впоследствие да предприемат 
необходимите действия.
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Изменение 128

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – първа част (Изисквания за предоставяне на данни за биоциди) –
точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доколкото е възможно, 
информацията се извлича от 
съществуващи данни, за да се сведат 
до минимум изпитванията с 
животни. По-конкретно се прилагат 
разпоредбите на Директива 
1999/45/ЕО или на Регламент (ЕО) № 
1272/2008.

Обосновка

За да се избегнат излишни изпитвания с животни. 

Изменение 129

Предложение за регламент
Приложение III – дял 1 – точка 2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2. Детайлна количествена и качествена 
информация за състава на биоцида, 
например активно (и) вещество (а), 
примеси, инертни компоненти

2.2. Детайлна количествена и качествена 
информация за състава на биоцида, 
например активно(и) вещество(а), 
примеси, инертни компоненти, като се 
вземат предвид пределно 
допустимите концентрации, 
посочени в член 16

Обосновка

За да се приведе разпоредбата в съответствие с измененията на член 16, параграфи 
2a и 2б (нови). 

Изменение 130
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Предложение за регламент
Приложение V – Главна група 4 – Продуктов тип 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктов тип 20: - Продуктов тип 20: Дезинфектанти за 
храни и фуражи
Продукти, използвани за дезинфекция 
на храни или фуражи чрез контрол 
върху вредните организми.  

Обосновка

Необходимо е да се запази продуктов тип биоцид 20 („Консерванти за храни и храни 
за животни“), но определението за него следва да се измени, тъй като тези биоциди 
не са консерванти, а дезинфектанти. Например продукти, използвани за дезинфекция 
на храни от човешки патогени като салмонела, не отговарят на изискванията на 
разпоредбите относно фуражните добавки. Те също така не действат като 
консерванти за предпазване на храни за животни от влошаване. Следователно тези 
продукти трябва да се считат за дезинфектанти.
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