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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент относно пускането на пазара и употребата на биоциди има 
за цел преформулирането на съществуващата в Европейския съюз регулаторна рамка, в 
момента уредена с Директива 98/8/ЕО, която впоследствие ще бъде отменена.

Биоцидите са продукти, съдържащи едно или повече активни вещества, предназначени 
да унищожават, премахват, обезвреждат, предотвратяват действието или упражняват 
друг вид контрол на всички организми, вредни за здравето на човека и животните и за 
околната среда.  Разумно използвани, биоцидите са част от ежедневния бит на нашето 
общество, тъй като предотвратяват разпространението на болести и допринасят за 
високо ниво на хигиена в гъсто населена среда. Някои от тези продукти могат да бъдат 
опасни по своето естество. 

Пазарът на биоцидите в ЕС се оценява приблизително на 900 милиона евро годишно, с 
количество пуснати на пазара продукти възлизащо на около 90 000 тона на година. 
Директива 98/8/ЕО представлява първата законодателна рамка за регламентиране на 
етапите на пускането на пазара и употребата на такива продукти. С настоящето 
предложение за регламент, Комисията въвежда серия от подобрения на различни 
аспекти на регулаторната рамка, като продължителността на процедурите за 
разрешаване и оценяване на активни вещества и биоцидни продукти и липсата на 
централизирана процедура, специфичните правила относно паралелната търговия и 
задължителния обмен на данни от опитите с гръбначни животни.  

Разглежданото предложение за регламент е в отговор на установената нужда от 
преразглеждане и опростяване и подхожда правилно към съществуващите проблеми.  
Все пак, докладчикът счита, че предложението може да бъде допълнително подобрено, 
с цел да се постигне:

– максимално опростяване на процедурите за разрешаване и оценяване на активните 
вещества и биоцидните продукти, за научноизследователска и развойна дейност и на 
системата за националните тарифи;

– по-голяма хармонизация на европейския пазар и на националните подходи, основани 
на правилата, главно чрез по-добро определение на процедурите за взаимно 
признаване, централизирано разрешение и защита на конфиденциалните данни;

– намаляване на разходите и премахване на административните пречки преди всичко за 
малките и средни предприятия (МСП), като им бъде осигурена адекватна техническа, 
езикова и административна помощ в една сфера, която без необходимия опит може да 
се окаже изключително сложна за тях;

– по-голяма защита на потребителите, чрез осигуряване на подходяща система за 
етикетиране, която да е в съответствие с нивата на риск и да предвижда полезни, а не 
излишни сведения, с цел опазване на здравето на всички потребители, особено на 
незапознатите.

По тези причини, докладчикът предложи серия от изменения на текста на Комисията, 
които следват описаната насока и се отнасят до въпроси, които се разглеждат 
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съвместно от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите съгласно 
процедурата с асоциирани комисии (член 50 от правилника).  Освен предложените 
изменения на членове 25, 28, 44, 47, 54, 58 и 62, разгледани съвместно, докладчикът 
прецени, че е подходящо да представи допълнителни подобрения и на други части от 
текста, с цел:

а) подобряване на процедурите и условията за достъп до данните, за да се създадат 
условия за регулиране на феномена „недобросъвестни участници” или „free-riders”, 
особено чрез затягане на член 83;

б) намаляване на сроковете и следователно на разходите, свързани с процедурите за 
валидиране и оценка на заявленията, за прилагане на решенията от страна на 
Комисията и компетентните органи или за подновяване на разрешенията;

в) по-ясна определение на административните или несъществените изменения на 
рамковите формулации или на разрешените продукти от една и съща рамкова 
формулация;

г) премахване на произволната дискриминация на дезинфектантите, които не могат да 
се възползват от критериите за отхвърляне описани в член 5;

д) разглеждане на целесъобразността на замяната на един продукт, след като е бил 
натрупан необходимия опит с него;

е) подобряване на процедурите за взаимно признаване на националните разрешения;

ж) балансиране на условията за паралелна търговия на идентични продукти, 
основаващи се на един и същ източник на активни вещества и на едни и същи 
коформуланти;

з) подобряване на етикетирането на третираните изделия и материали, като се направи 
разграничение между онези, които могат да изпускат биоциден продукт, и онези, които 
не могат; по-ясно определение на данните, които трябва да се съдържат в етикета, 
освен неговото разположение, за да се гарантира ефикасна и подходяща информация;

и) привеждане на разпоредбите на регламента в съответствие със съществуващото 
законодателство, като се обърне особено внимание на регламента REACH и правилата 
относно продуктите за растителна защита и във връзка с премахването на 
разграничението между нови и съществуващи данни, с разпоредбите относно 
научноизследователската и развойна дейност и с ролята на Агенцията.

Докладчикът няма да разгледа в това становище измененията, необходими за целите на 
адаптирането към новата система на делегирани актове, въведена с Договора от 
Лисабон, тъй като те ще бъдат направени от водещата комисия. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
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следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) С цел да се постигне най-високо 
ниво на защита на здравето на човека 
и животните, както и на околната 
среда, в рамките на две години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, Комисията следва да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета доклад, съдържащ 
подходящи мерки за насърчаване на 
устойчивото развитие на 
използването на биоцидни продукти, 
включващи всички продуктови 
типове. Този доклад може да 
разглежда въпроси, свързани с 
обучението, сертифицирането и 
повторното сертифициране на 
професионалните потребители, 
осигуряването на информационни 
точки за непрофесионалните 
потребители, приемането на 
национални планове за намаляване на 
рисковете, свързани с употребата на 
биоцидни продукти, използването на 
най-добрите налични технологии, 
задължението за съобщаване на 
инциденти на компетентните 
органи, използването на 
необходимата техника и други мерки 
за намаляване на рисковете, 
изчисляването на показателите на 
риска по категория на продукта, 
мерките срещу нелегалните 
продукти, указанията по отношение 
на съхранението, рециклирането и 
изхвърлянето на продуктите, 
замърсяването на почвите и въздуха, 
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и употребата в гъсто населени 
райони или там, където има висока 
концентрация на хранителни ресурси. 
На базата на този доклад Комисията 
следва да представи при 
необходимост съответните 
законодателни предложения. 

Изменение 2

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 предходния продуктов тип биоцид 20 от Директива 
98/80/ЕО („Консерванти за храни и храни за животни“), но определението за него 
следва да се измени, тъй като тези биоциди не са консерванти, а дезинфектанти (в 
резултат на това по-старото определение пораждаше объркване). Например, 
продукти, използвани за дезинфекция на храни от човешки патогени, като салмонела, 
не отговарят на изискванията на разпоредбите относно фуражните добавки. На 
практика, продуктите не се отразяват благоприятно на фуражите, нито засилват 
техните показатели.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

пазар и за потребителя, е желателно да 
се установят хармонизирани правила за 
паралелна търговия на идентични 
биоциди, разрешени в различни 
държави-членки.

Обосновка

Ограничаването разрешенията за паралелна търговия до идентични продукти, 
основаващи се на един и същ източник на активни вещества и коформуланти води до 
постигането на един по-разумен баланс между свободната търговия със стоки и една 
безопасна среда на пазара. Същият подход беше следван относно пускането на пазара 
на продуктите за растителна защита.

Изменение 4

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 или с тези 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

С цел постигане на по-голяма яснота, за да не бъдат изключени онези, които са 
инвестирали съгласно настоящата регулаторна рамка, е необходимо добавяне на 
позоваване на директива 98/8/ЕО.  

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 66 
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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 и 
обработени изделия и материали.

Обосновка

Материалите, които влизат в контакт с храни, следва да се изключат от обхвата на 
предложението, тъй като това би довело до двойно регулиране и оценка. 
Материалите, които влизат в контакт с храни, вече са уредени с Регламент (ЕО) № 
1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни. 
Ако е необходимо да се изменят правилата, регулиращи материалите, които влизат в 
контакт с храни, това следва да се направи чрез преразглеждане на 
законодателството в тази област, а не чрез разширяване на обхвата на 
предложението за регламент относно биоцидите.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 - параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Настоящият регламент 
установява рамка за постигане на 
свободно движение на биоцидите на 
вътрешния пазар и за гарантиране на 
високо равнище на защита на 
здравето на човека и животните, 
както и на околната среда. 
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 - алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Разпоредбите на настоящия 
регламент се основават на принципа 
на предохранителните мерки с цел да 
гарантира, че активните вещества 
или продуктите, пуснати на пазара, 
нямат вредни последици за здравето 
на човека или животните или за 
околната среда. По-конкретно не се 
забранява на държавите-членки да 
прилагат принципа на 
предохранителните мерки, когато на 
научно ниво съществува несигурност 
относно рисковете, които 
биоцидните продукти, използването 
на които предстои да бъде разрешено 
на тяхна територия, представляват 
за здравето на човека и животните 
или за околната среда. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Цел

Целта на регламента е висока степен 
на защита на здравето и околната 
среда. Специално внимание следва да 
се отделя на защитата на децата, 
бременните жени и болните.

Изменение 9
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква п а) (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 храни, и 
за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО 
и 89/109/ЕИО1;
________
1 ОВ L 338 от 13.11.2004 г., стр. 4.

Обосновка

Материалите, които влизат в контакт с храни, следва да се изключат от обхвата на
предложението, тъй като това би довело до двойно регулиране и оценка. 
Материалите, които влизат в контакт с храни, вече са уредени с Регламент (ЕО) № 
1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни. 
Ако е необходимо да се изменят правилата, регулиращи материалите, които влизат в 
контакт с храни, това следва да се направи чрез преразглеждане на 
законодателството в тази област, а не чрез разширяване на обхвата на 
предложението за регламент относно биоцидите.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „рисково вещество“ означава: е) „рисково вещество“ означава:
всяко вещество, различно от активното 
вещество, което само по себе си има 
способността да предизвика вредни 
ефекти върху хората, животните или 
околната среда и присъства или се 
образува в биоцид в концентрация, 
достатъчна да предизвика рискове с 
такъв ефект;

всяко вещество, различно от активното 
вещество, което само по себе си има 
способността да предизвика вредни 
ефекти върху хората, животните или 
околната среда и присъства или се 
образува в биоцид в концентрация, 
достатъчна да предизвика рискове с 
такъв ефект.
Такова вещество, освен ако няма други 
причини за безпокойство, обикновено 
би следвало да представлява вещество, 
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класифицирано като опасно по смисъла 
на Директива 67/548/ЕИО от 27 юни 
1967 година за сближаването на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби 
относно класификацията, 
опаковането и етикетирането на 
опасни вещества1и да присъства в 
биоцидния продукт в концентрация, 
която го прави опасен по смисъла на 
Директива 1999/45/ЕО или Регламент 
(ЕО) № 1272/2008.
________

ОВ L 1, 16.08.1967 г., стр. 1.

Обосновка

Допълнението отразява вече съществуващото определение в директива 98/8/ЕО и се 
въвежда, актуализирано в съответствие със съществуващото законодателство, за 
по-голяма яснота и последователност.

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 бъде реализирана биоцидната 
функция, за която са предназначени;

Обосновка

Настоящото изменение разширява определението за третирани изделия и материали, 
за да се включат както изделия като бои и лакове, които съдържат консерванти, 
така и изделия с външни въздействия като мрежите против комари, които 
съдържат биоциди. Следователно, преценката се провежда на химическо ниво.
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Изменение 12

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 компетентните органи, от 
Европейската агенция по химикали или 
от Комисията за целите на оценяване на 
дадено активно вещество или издаване 
на разрешение в полза на трето лице;

Обосновка

Уточненията, въведени в текста на тази буква, имат за цел по-доброто определение 
на „писмо за достъп”.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква т) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „материали в контакт с храни“ 
означава:

заличава се

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, следва да се изключат от обхвата на 
предложението, тъй като това би довело до двойно регулиране и оценка. 
Материалите, които влизат в контакт с храни, вече са уредени с Регламент (ЕО) № 
1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни. 
Ако е необходимо да се изменят правилата, регулиращи материалите, които влизат в 
контакт с храни, това следва да се направи чрез преразглеждане на 
законодателството в тази област, а не чрез разширяване на обхвата на 
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предложението за регламент относно биоцидите.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) „административна промяна“:
промяна от чисто административен 
характер на съществуващо 
разрешение, която не води до 
преоценка на риска за общественото 
здраве или за околната среда, нито на 
ефикасността на биоцида; 

Обосновка

Видовете промени, които могат да се направят по отношение на съществуващ 
разрешен биоциден продукт (смяна на адрес, промени в името на организацията, и 
т.н.), следва да бъдат определени.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фб) „незначителна промяна“:
промяна на съществуващо 
разрешение, която не може да бъде 
считана за административна 
промяна, понеже изисква ограничена 
преоценка на риска за общественото 
здраве или за околната среда и/или на 
ефикасността на продукта и която 
не влияе отрицателно на нивото на 
риска за общественото здраве или за 
околната среда и на ефикасността на 
биоцида;
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Обосновка

Видовете промени, които могат да бъдат направени по отношение на съществуващ 
разрешен биоциден продукт, следва да бъдат определени.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква ф в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

фв) „значителна промяна“:
промяна на съществуващо 
разрешение, която не може да се 
счита за административна промяна 
или незначителна промяна.

Обосновка

Видовете промени, които могат да бъдат направени по отношение на съществуващ 
разрешен биоциден продукт, следва да бъдат определени.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 а
Бъдещи заявления за включване

1. Бъдещият заявител, желаещ 
включване на някое активно вещество 
в приложение I, се информира в 
Агенцията дали:
а) активното вещество е включено в 
приложение I;
б) има подадено заявление за 
включване в приложение I за същото 
активно вещество;
в) същото активно вещество е 
регистрирано съгласно Регламент 
(ЕО) № 1907/2006.
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2. Бъдещият заявител изпраща в 
искане до Агенцията следните 
сведения заедно със заявлението:
(a) общи сведения относно своята 
самоличност, както е указано в раздел 
1 от приложение VI към регламент 
(ЕО) № 1907/2006, с изключение на 
точки 1.2 и 1.3;
б) идентичност на активното 
вещество, както е указано в раздел 2 
от приложение VI към регламент 
(ЕО) № 1907/2006;
в) исканията за информация, за които 
ще са необходими нови изпитвания 
върху гръбначни животни;
г) исканията за информация, за които 
ще са необходими други нови 
проучвания.
3. Ако същото активно вещество не е 
включено в приложение I или не е 
регистрирано съгласно регламент 
(ЕО) № 1907/2006, Агенцията 
информира за това бъдещия заявител. 
В противен случай, Агенцията 
предоставя незабавно на бъдещия 
заявител имената и адресите на 
предишните заявители и 
регистранти, както и обобщението 
на вече предоставените резултати 
от изпитванията.  
4. Агенцията информира 
същевременно и предишния заявител 
или регистрант относно името и 
адреса на бъдещия заявител, желаещ 
включването в приложение I. 
Наличните резултати от 
изпитвания върху гръбначни 
животни се споделят с бъдещия 
заявител в съответствие с глава XI 
от настоящия регламент.

Обосновка

Описаните процедури имат за цел да се избегне дублирането на опитите с гръбначни 
животни и да се спазят изискванията за данни на приложение II. Изважда 
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се„задължението за информиране” от регламента за REACH, понеже Агенцията ще 
разполага с необходимите инфраструктура и опит за прилагането на тази процедура.

Изменение 18

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

Предложеното допълнение отразява по-ясно концепцията за включване в приложение 
I. В момента на включването трябва да се представи досието на поне един 
представителен биоциден продукт, при който активното вещество отговаря на 
поставените условия.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – встъпителна 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. Когато е уместно, дадено активно 
вещество и указание на референтния 
източник на активното вещество за 
определяне на техническата 
равностойност по смисъла на член 3, 
параграф 1, буква ф), се включват в 
приложение I заедно с някое от 
следните условия:

Обосновка

В съответствие със сведенията, съдържащи се в досието, представено заедно с 
искането за включване, с цел определяне на техническата равностойност, е 
необходимо да се уточни от кой източник произлиза активното вещество, което 
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трябва да бъде включено. За по-голяма последователност е важно да се свърже 
химичното вещество описано в приложение I с данните, които са подкрепили 
неговото включване. 

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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

Изключението трябва да бъде решено въз основа на анализ на риска (комбинация на 
опасност и експозиция). В случаите, когато бъде научно доказано, че всички рискове, 
свързани с употребата на тези продукти, са добре контролирани, активните 
вещества трябва да бъдат разрешени.

Изменение 21

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

Важно е да бъде заличена разпоредба, която без никакво научно основание, 
дискриминира определени видове продукти. Превантивното изключване е 
противопоказно за търговията, и преди всичко за иновацията, тъй като ограничава 
обхвата на веществата, които биха могли да бъдат използвани в бъдеще като 
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биоциди. Тези продукти, вариращи от пестициди за борба с гризачите до 
дезинфектанти и инсектициди, носят огромни ползи по-конкретно в някои райони на 
Европа, където дератизационните и дезинсекционните дейности са изключително 
важни по хигиенни и екологични причини.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) активни вещества, които са 
определени в член 57, буква е) от 
Регламент (EО) № 1907/2006 като 
вещества, имащи свойствата да 
разрушават ендокринната система.

г) активни вещества, които са 
определени в член 57, буква е) от 
Регламент (EО) № 1907/2006 като 
вещества, имащи свойствата да 
разрушават ендокринната система. 
Прилагат се научни критерии за 
определяне на свойства, водещи до 
ендокринни смущения съгласно 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и Съвета, от 
21 октомври 2009 г.,относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО 
на Съвета1.
______
1 OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

Обосновка

Понеже в момента не съществуват критерии за одобрение относно веществата, 
водещи до ендокринни смущения, те би трябвало да бъдат приети съгласно регламент 
1107/2009/ЕО относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, в 
сила от 24 ноември 2009 г.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – букви a) и б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) досие за активното вещество, което 
отговаря на изискванията, посочени в 

а) досие за активното вещество, което 
отговаря на изискванията, посочени в 
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приложение II; приложение II или, когато е уместно, 
писмо за достъп;

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

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

Обосновка

Заявителите могат да не разполагат със законно притежание на всички данни в 
подкрепа на заявлението: добре е да се предвиди възможност за използване на писмо 
за достъп до данните..

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 7– параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявителят подава заявление за 
включване на дадено активно вещество 
в приложение I, или за последващи 
изменения на условията за включване на 
активно вещество, пред Европейската 
агенция по химикали (наричана по-
нататък „Агенцията“), като я 
уведомява за наименованието на 
компетентния орган на държавата-
членка, която той е избрал да оцени 
заявлението му. Този компетентен орган 
(наричан по-нататък „оценяващият 
компетентен орган“) носи отговорността 
за оценяването на заявлението.

1. Заявителят подава заявление за 
включване на дадено активно вещество 
в приложение I, или за последващи 
изменения на условията за включване на 
активно вещество, пред Европейската 
агенция по химикали (наричана по-
нататък „Агенцията“). Агенцията 
посочва наименованието на 
компетентния орган на държавата-
членка, която е избрала да оцени 
заявлението. Този компетентен орган 
(наричан по-нататък „оценяващият 
компетентен орган“) носи отговорността 
за оценяването на заявлението.

Обосновка

Трябва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че не се изисква от определени 
държави-членки да разглеждат прекалено много заявления, като по този начин се 
гарантира балансирано разделение на задачите между държавите-членки.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 7 - алинея 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Агенцията поставя на всяко 
заявление входящ номер, който се 
използва при всяка кореспонденция, 
отнасяща се до заявлението, докато 
активното вещество не бъде 
включено в приложение I, и дата на 
подаване, представляваща датата на 
получаване от страна на Агенцията. 

Обосновка

Входящият номер, поставен на всяко заявление, позволява ясното идентифициране на 
съответната административна процедура, с цел бързо намиране и бърз достъп при 
необходимост до съответните данни и сведения. 

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 - първа алинея – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

С цел по-голяма последователност със съществуващото законодателство, при 
валидиране на заявленията Агенцията следва да се придържа към същите срокове, 
определени в регламента REACH (член 20).
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 7– параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на два месеца от получаване 
на допълнителната информация 
Агенцията определя дали подадените 
сведения са достатъчни за валидиране 
на заявлението.

В рамките на три седмици след 
получаване на допълнителната 
информация Агенцията определя дали 
подадените сведения са достатъчни за 
валидиране на заявлението.

Обосновка

Може да бъде отпуснато допълнително време а вписване на всички данни в регистъра 
на Общността, но това не бива да забавя оценката на заявленията.

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В рамките на два месеца след 
получаване на заявление, Агенцията 
регистрира всяка част от 
информацията в досието с уникален 
идентификационен код.

Обосновка

Заедно с включването на активните принципи и името на предприятието в 
приложение I, регистрацията на всяка част от информацията, свързана с 
предприятието, представлява още едно допълнително, подходящо и ефикасно 
средство, за предотвратяване на „недобросъвестно участие". Чрез тази регистрация 
се улесняват освен това прозрачността и споделянето на данните.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 8– параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При получаване на становището на 
Агенцията Комисията приема решение 
относно заявлението за включване на 
активното вещество в приложение I. 
Това решение, предназначено да измени 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, като го допълни, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член72, параграф 4.

5. При получаване на становището на 
Агенцията Комисията приема решение 
относно заявлението за включване на 
активното вещество в приложение I. 
Това решение, предназначено да измени 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, като го допълни, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член72, параграф 4. Когато Комисията 
реши да включи активното вещество 
в приложение I, се посочва/т 
името/ната на заявителя/ите.

Обосновка

Включването в приложение I на активния принцип, заедно с името на предприятието, 
представлява подходящо и ефикасно средство, за предотвратяване на 
„недобросъвестно участие”, защото дава възможност за бързо идентифициране на 
предприятието, което е подкрепило веществото. Включването в приложение I винаги 
е в резултат на заявление, подадено от заявител. В съответствие с регламента 
REACH, принципът „няма данни, няма пазар”, следва да се прилага и към настоящия 
регламент.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. С решението си да включи 
активно вещество в приложение I, 
Агенцията предоставя на 
съответното вещество специфичен 
регистрационен номер за веществото 
и за заявителя. Агенцията незабавно 
съобщава номера и датата на 
регистрация на заявителя. 
Регистрационният номер се използва 
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при всяка следваща кореспонденция, 
засягаща активното вещество, и при 
разрешаването на продуктите по 
смисъла на глава IV от настоящия 
регламент.

Обосновка

Включването в приложение I на активния принцип, заедно с името на предприятието, 
представлява подходящо и ефикасно средство, за предотвратяване на 
„недобросъвестно участие”, защото дава възможност за бързо идентифициране на 
предприятието, което е подкрепило веществото. Само предприятията, които са 
поискали включването на дадено активно вещество в приложение І са упълномощени 
да издават писма за достъп до досието на същото вещество. В съответствие с 
регламента REACH, принципът „няма данни, няма пазар”, следва да се прилага и към 
настоящия регламент.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 9– параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Активно вещество, което отговаря 
на поне един от следните критерии,
се счита за кандидат за замяна в 
съответствие с процедурата, посочена в 
параграф 2:

1. За кандидати за замяна, в 
съответствие с процедурата, посочена в 
параграф 2, се считат активните 
вещества, които:

а) приемливата му дневна доза, 
острата референтна доза или 
приемливото равнище на експозиция 
на оператора са значително по-ниски 
от по-голямата част от активните 
вещества, включени в приложение I за 
същия продуктов тип;

а) са устойчиви, биоакумулиращи и 
токсични съгласно посоченото в 
приложение XIII към регламент (ЕО) 
№ 1907/2006;

б) отговаря на два от критериите, за 
да се счита за устойчиво, 
биоакумулиращо и токсично 
вещество съгласно посоченото в 
приложение XIII към Регламент (EО) 
№ 1907/2006;

б) са силно устойчиви и 
биоакумулиращи съгласно 
критериите, установени в 
приложение XIII към регламент (ЕО) 
№ 1907/2006;

в) налице са причини за опасения, 
свързани с естеството на 
критичното въздействие, и по-
специално невротоксично или 

в) отговарят на критериите за 
класифициране по смисъла на 
Регламент (ЕО) №.1271/2008 като 
канцерогени от категория 1A или 1B, 
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имунотоксично въздействие върху 
развитието, които, в съчетание с 
практиките за употреба, водят до 
употреба, която продължава да 
поражда загриженост, дори и след 
прилагане на много ограничителни 
мерки за управление на риска;

мутагени от категория 1A или 1B или 
токсични за репродукция от 
категория 1A или 1B;

г) съдържа значителен процент 
неактивни изомери;

г) са активни вещества, като тези, 
които притежават свойства да 
разрушават ендокринната система, 
или постоянни биоакумулиращи и 
токсични свойства или силно 
биоакумулиращи свойства, които не 
отговарят на критериите, посочени в 
букви а) и б), за които съществуват 
научни доказателства за вероятни 
сериозни въздействия върху 
общественото здраве и околната 
среда, които пораждат загриженост 
до степен еднаква с тази на другите 
изброени вещества от букви а) и б).

д) класифицирано е или отговаря на 
критериите за класифициране в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 1272/2008 като канцероген от 
категория 1A или 1B, мутаген от 
категория 1A или 1B, или като 
токсично за репродукция от 
категория 1A или 1B; 
е) счита се въз основа на оценка на 
Общността или на международно 
признати насоки за изпитване или 
други налични данни, че веществото 
има свойствата да разрушава 
ендокринната система, което може 
да окаже вредно въздействие върху 
човека.

Обосновка

Критериите за идентифициране на веществата, които са кандидати за замяна, 
трябва да бъдат съобразени с онези, предвидени от регламента за REACH (член 57), 
за да има по-голяма последователност и хармонизация между двата регламента.  
Понеже Европейската агенция по химикали (ECHA) ще трябва да проучи дали едно 
активно вещество съдържащо се в биоциден продукт отговаря на поне един от 
критериите, е препоръчително да има последователност между двата регламента.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 10– параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако не е посочено друго в 
решението за подновяване на 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I, 
подновяването е за неограничено време.

3. Освен ако не е посочено друго в 
решението за подновяване на 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I, 
подновяването на включването се 
преразглежда след 10 години.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Името на заявителя се посочва, ако 
Комисията реши да поднови 
включването на активното вещество 
в приложение I.

Обосновка

И при подновяване на включването в приложение I на активното вещество, с цел 
постигане на по-голяма прозрачност и обмен на данни, следва да бъдат посочени 
имената на заявителите, за да могат същите да бъдат бързо идентифицирани. 

Изменение 34

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-

2. Заявлението за разрешение се прави 
от лицето или от името на лицето, 
което ще бъде притежател на 
разрешението. Това лице може да 
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членка или в Общността. бъде, без това да е задължително, 
лицето, отговорно за първото пускане 
на пазара на биоцида в определена 
държава-членка или в Общността.

Обосновка

Промишлеността се нуждае от по-голяма гъвкавост по веригата на доставки. 
Действително не е рядкост даден продукт да се внася в страната и да се пуска на 
пазара на отговорността на дистрибутор, който не е идентичен с притежателя на 
разрешението, или в случая на мултинационални дружества – всяко свързано 
дружество да носи отговорност за пускането на продукта на пазара в собствената 
си страна. Разпоредбата, съгласно която притежателят на разрешението и лицето, 
отговорно за пускането на продукта на пазара, са идентични, би създала една много 
строга и непрактична рамка, с която промишлеността трябва да работи.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинеи 2 и 3

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“).

Заявление за разрешение се подава до 
Агенцията.

Заявлението за разрешение на 
Общността се подава до Агенцията.

Когато се подава заявление за 
национално разрешение в държава-
членка, заявителят, със съгласието 
на съответната държава-членка, 
посочва компетентния орган, 
отговорен за оценката в самото 
заявление, така, както е посочено в 
член 22.

Обосновка

Счита се,че Европейската агенция по химикали (ECHA) трябва да извършва 
първоначалното валидиране на всички заявления на ниво Европейска общност, по 
такъв начин, че оценяващият компетентен орган да може да се съсредоточи върху 
реалната оценка на заявлението. Освен това възможността да се избира оценяващия 
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компетентен орган е предимство преди всичко за малките и средни предприятия 
(МСП), които могат по този начин да работят с техните национални органи.

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако заявителят възнамерява да 
получи разрешение за група от 
продукти, основаващо се на 
рамковата формулация, може да 
подаде едно единствено заявление за 
разрешение.

Обосновка

В текста трябва изрично да бъде посочено, че ако заявителят желае да получи 
разрешение въз основа на рамкова формулация, трябва да бъде подадено едно 
единствено заявление за разрешение, което да покрие всички продукти, които желае 
да бъдат включени в тази формулация.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква a)

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 номер на включване съгласно 
член 8, параграф 5а и всички условия, 
включени в това приложение, отнасящи 
се за въпросните активни вещества;

Обосновка

За да има по-голяма последователност спрямо процедурата за оценка на член 8, 
параграф 5 а.
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката за съответствие на 
биоцидния продукт с критериите, 
посочени в буква б) от параграф 1, се 
основава, доколкото е възможно, на 
съществуващите сведения относно 
съдържащите се в биоцидния продукт 
рискови вещества, за да се намалят до 
минимум изпитванията върху 
животни, съгласно процедурите, 
установени с Директива 1999/45/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 по 
отношение на установяването на 
опасността, свързана с биоцидния 
продукт, и последващата оценка на 
риска.

Обосновка

Изменението има за цел да бъдат избегнати ненужни изпитвания върху животни чрез 
по-добро определение на процедурите за сравняване на съществуващите сведения и в 
съответствие с изискванията на регламента REACH относно праговете на доклада 
за безопасност на химичното вещество

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Оценката за съответствието на 
биоцидния продукт с критериите 
посочени в буква б) и в) от параграф 1 
не отчита вещество съдържащо се в 
биоцидния продукт, ако 
концентрацията на веществото в 
препарата е по-малка:
а) от концентрациите посочени в 
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член 3, параграф 3 на Директива 
1999/45/ЕО;
б) от границите на концентрация 
съгласно приложение I към 
Директива 67/548/ЕИО;
в) от границите на концентрация 
съгласно част Б от приложение II 
към Директива 1999/45/ЕО;
г) от границите на концентрация 
съгласно част Б от приложение III 
към директива 1999/45/ЕО;
д) от границите на концентрация 
посочени в една съгласувана точка в 
описа за класификация и 
етикетиране определен съгласно част 
V от регламент (ЕО) № 1272/2008;
е) 0,1 % тегло върху тегло (w/w), ако 
веществото отговаря на критериите 
от приложение XIII към регламент 
(ЕО) № 1907/2006.

Обосновка

Изменението има за цел да бъдат избегнати ненужни изпитвания върху животни чрез 
по-добро определение на процедурите за сравняване на съществуващите сведения и в 
съответствие с изискванията на регламента REACH относно праговете на доклада 
за безопасност на химичното вещество.

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a.  Комисията, когато е необходимо 
в сътрудничество с Агенцията, 
предоставя на компетентните 
органи на държавите-членки цялата 
необходима техническа и научна 
помощ по отношение на 
разрешаването на продукти, особено 
по отношение на единните 
изисквания за данните, процедурите 
за оценка и решенията на 
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държавите–членки.

Обосновка

За да се гарантира еднаквото прилагане на разпоредбите на регламента на 
територията на Общността, Комисията трябва да предостави цялата необходима 
техническа и научна помощ на компетентните органи на държавите-членки, с цел 
разрешаването на продуктите.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Заявителят за разрешение, при 
обстоятелствата, определени в 
параграфи 1 и 2, предоставя на 
компетентните органи следното:
i) информацията, която ще бъде 
осигурена на местата на продажба; 
ii) специфични инструкции относно 
употребата на предпазни средства;
iii) брошура относно рисковете, 
ползите и отговорната употреба на 
продукта;
iv) годишен доклад за инцидентите, 
ако има такива.

Обосновка

Присъщите характеристики на активно вещество, сами по себе си, не следва да 
определят дали е подходящо за нискорискови продукти, тъй като рисковете могат да 
произтичат в по-голяма степен от експозицията на продукта, отколкото от 
опасността, носена от активното вещество. Като се има предвид, че някои биоциди 
се използват от непрофесионалисти, е важно да се гарантира безопасността на тези 
продукти като се осигури по-добра информация и се вземат по-добри предпазни мерки 
по отношение на тяхната употреба. И накрая, промишлеността следва да бъде 
насърчавана да съсредоточава научноизследователските и иновационните си усилия в 
посока разработване на нискорискови продукти.

Изменение 42
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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 единствено за 
получаване на национално разрешение 
да бъдат подавани на един от 
официалните езици на държавата-
членка, в която се намира този 
компетентен орган.

Заявления за национално разрешение, 
които включват процедура за взаимно 
признаване, могат да бъдат подадени, 
заедно с документите, посочени в 
параграф 1, до компетентните органи 
на английски език.

Обосновка

От ключово значение е в случая със заявления, включващи последващи процедури за 
взаимно признаване, заявленията и всички съответни документи да бъдат приемани 
на английски език от компетентния орган, който ги приема. Това е много важно, за да 
се избегнат отнемащите време и скъпоструващи процедури по превод за едни и същи 
документи на няколко европейски езика.

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията може, при 
необходимост в сътрудничество с 
Агенцията, да подготви техническо и 
правно ръководство, което не е 
обвързващо, на всички официални 
езици на Европейския съюз, 
предназначено да улесни подаването 
на заявления за разрешение съгласно 
членове 18, 19 и 20, особено що се 
отнася до МСП.
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Обосновка

Указания и насоки от страна на Комисията могат да бъдат особено важни за 
малките и средни предприятия (МСП) тъй като те може да не разполагат с 
необходимите ресурси и опит, за да изпълнят разпоредбите на регламента 
Комисията следва да осигури и лесен езиков достъп до тази услуга за МСП.

Изменение 44

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

За да има последователност спрямо член 16 параграф 2 а.

Изменение 45

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 5 а;

Обосновка

За да се избегне разпространението на конфиденциални данни относно производителя 
на активното вещество, с разрешение издадено въз основа на включването в 
приложение I, местонахождението на производствения обект трябва да остане 
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конфиденциално и не трябва да бъде част от сведенията, свързани с разрешаването 
на биоцидния продукт. В съответствие с член 8 параграф 5 а обаче 
регистрационният номер трябва да бъде направен публично достояние.

Изменение 46

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) допустимото изменение на състава на 
референтния биоцид, изразено като 
намаляване на процентното 
съдържание на активните вещества 
или като промяна в процентния дял
от съдържанието на неактивните 
вещества в биоцида, за които се счита че 
принадлежат към въпросната рамкова 
формулация;  

Обосновка

Параграф 3, буква б), трябва изцяло да съответства на член 16, параграф 6. 
Съдържанието на разрешението трябва също да отразява тази възможност.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При рамкова формулация един 
единствен номер на разрешение се 
дава на всички биоцидни продукти, 
които принадлежат към тази 
рамкова формулация. 

Обосновка

Необходим е нов параграф, който да уточни, че при рамкова формулация се дава един 
единствен номер за разрешение на всички биоцидни продукти, които принадлежат 
към тази рамкова формулация. Това пояснение не присъства в сегашния текст на 
предложението за регламент.
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Изменение 48

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

Обосновка

Счита се, че прилагането на сравнителната оценка би трябвало да отчита първо 
дали е натрупан достатъчен опит при употребата. Това следва да бъде правило, а не 
изключение. Прилагането на сравнителната оценка трябва следователно да се 
ограничи до подновяването на разрешителните за онези биоциди, които съдържат 
активни вещества, които са били идентифицирани като кандидати за заместване 
съгласно член 9.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сравнителната оценка се прави за 
всички биоцидни продукти, с еднакво 
предназначение, след поне пет години 
употреба.

Обосновка

Счита се, че прилагането на сравнителната оценка би трябвало да отчита първо 
достатъчния натрупан опит при употребата. Пет години са достатъчно дълъг 
период за натрупване на опит при употребата на един продукт.
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

За да се прецени дали един продукт може да бъде отстранен от пазара след като е 
бил подложен на сравнителна оценка, при претеглянето на свързаните рискове/ползи, 
(виж параграф 3), винаги е нужно да се вземе под внимание ефикасността на 
продукта, заедно с наличието на достатъчно на брой и разнообразие съществуващи 
продукти, за да се третира въпросното замърсяване или заразяване. Сравнението 
трябва да се фокусира върху биоцидните продукти, за които съществува установен 
риск и са необходими алтернативи.

Изменение 51

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 
оценка на заявление за подновяване на
разрешение на Общността – и на 
Комисията

Обосновка

Прилагането на сравнителната оценка само при заявленията за подновяване на 
разрешение би трябвало да бъде правило, а не изключение.
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – встъпителна част

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 контролен 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:

Обосновка

Прилагането на сравнителната оценка само при заявленията за подновяване на 
разрешение би трябвало да бъде правило, а не изключение.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за употребите, посочени в 
заявлението, вече съществува разрешен 
биоцид или нехимичен метод за контрол 
или профилактика, който представлява 
значително по-малък риск за здравето 
на хората или на животните, или за 
околната среда;

а) за употребите, посочени в 
заявлението, вече съществува разрешен 
биоцид или нехимичен метод за контрол 
или профилактика, който представлява 
значително по-малък или намален риск 
за здравето на хората или на животните, 
или за околната среда и има 
еквивалентна ефикасност и не води 
до значително увеличение на риска по 
който и да било друг параметър;

Обосновка

Понеже сравнителната оценка трябва да се фокусира върху онези биоцидни продукти, 
за които съществува установен риск и се налага да се намерят алтернативи, е 
необходимо заместителят да има същата ефикасност и същото ниво на риск.
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията приема делегирани 
актове, съгласно член [...], с които се 
определя процедурата, която трябва 
да се следва при сравнителните 
оценки на биоцидни продукти за 
получаване на решението, посочено в 
параграф 3 и критериите и 
алгоритмите, които трябва да се 
използват, когато се изпълняват тези 
оценки.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 22– параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на един месец след 
получаване на заявление за 
национално разрешение, посочено в 
член 15, приемащият компетентен 
орган валидира заявлението, ако то 
отговаря на следните изисквания:

1. Лицето, отговорно за пускането на 
един биоцид на пазара, или негов 
представител, подава заявление за
национално разрешение или за 
разрешение на Общността, до 
Агенцията, като съобщава на 
последната името на избрания от 
него компетентен орган на 
държавата-членка, който ще 
отговаря за оценката на заявлението 
(наричан по-нататък: „оценяващ 
орган“). 

а) информацията, посочена в член 18, 
е подадена;

Един месец след получаване на 
заявлението Агенцията нотифицира 
оценяващия компетентен орган за 
наличието на заявлението в нейната 
база данни.

б) заявлението се придружава от 
дължимите такси съгласно член 70.
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Валидирането не включва оценка на 
качеството или съответствието на 
подадени данни или обосновка за 
адаптирането на подадените 
изисквания за данни

Обосновка

Европейската агенция по химикали (ECHA) трябва да. извършва първото валидиране
на всички заявления в целия Европейски съюз, за да могат оценяващите органи да се 
съсредоточат върху истинската оценка на заявленията. В момента прегледът както 
на административните, така и на научните елементи на досиетата от страна на 
оценяващите органи води до различия при процедурите прилагани от тях. Агенцията 
трябва да спазва същите условия въведени от регламент REACH (член 20) относно 
валидирането на заявленията.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 22– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако приемащият компетентен 
орган счита, че заявлението е 
непълно, той уведомява заявителя 
относно допълнителната 
информация, необходима за 
валидиране на заявлението, и 
определя разумен срок за подаване на 
съответната информация. 

2. В рамките на три седмици след 
получаването на заявлението, 
Агенцията валидира заявлението ако: 

а) информацията, посочена в член 18, 
е подадена; и
б) заявлението се придружава от 
дължимите такси съгласно член 70. 
Валидирането не включва оценка на 
качеството или съответствието на 
подадени данни или обосновка за 
адаптирането на подадените 
изисквания за данни

В рамките на един месец след 
получаване на допълнителната 
информация приемащият 
компетентен орган определя дали 
подадените допълнителни сведения са 



AD\817224BG.doc 39/76 PE439.175v03-00

BG

достатъчни за валидиране на 
заявлението. 
Ако заявителят не подаде 
изискваната информация в срок, 
приемащият компетентен орган 
отхвърля заявлението, като 
уведомява заявителя за това.

Обосновка

Европейската агенция по химикали (ECHA) трябва да. извършва първото валидиране 
на всички заявления в целия Европейски съюз, за да могат оценяващите органи да се 
съсредоточат върху истинската оценка на заявленията. В момента прегледът както 
на административните, така и на научните елементи на досиетата от страна на 
оценяващите органи води до различия при процедурите прилагани от тях. Агенцията 
трябва да спазва същите условия въведени от регламент REACH (член 20) относно 
валидирането на заявленията.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 22– параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако въз основа на валидирането, 
направено съгласно параграф 1, 
приемащият компетентен орган 
счита, че заявлението е пълно, той 
незабавно уведомява заявителя за 
това.

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 три седмици след 
получаване на допълнителната 
информация Агенцията определя дали 
подадените сведения са достатъчни 
за валидиране на заявлението. 
Ако заявителят не допълни 
заявлението в определения срок, 
Агенцията отхвърля заявлението, 
като уведомява заявителя и 
оценяващия орган за това. В този 
случай част от разходите, изплатени 
на Агенцията съгласно член 70, се 
възстановява.
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Обосновка

Европейската агенция по химикали (ECHA) трябва да. извършва първото валидиране 
на всички заявления в целия Европейски съюз, за да могат оценяващите органи да се 
съсредоточат върху истинската оценка на заявленията. В момента прегледът както 
на административните, така и на научните елементи на досиетата от страна на 
оценяващите органи води до различия при процедурите прилагани от тях. Агенцията 
трябва да спазва същите условия въведени от регламент REACH (член 20) относно 
валидирането на заявленията.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Решения на Агенцията по трета 
алинея на параграф 2 могат да бъдат 
обжалвани съгласно член 67.

Обосновка

Европейската агенция по химикали (ECHA) трябва да. извършва първото валидиране 
на всички заявления в целия Европейски съюз, за да могат оценяващите органи да се 
съсредоточат върху истинската оценка на заявленията. В момента прегледът както 
на административните, така и на научните елементи на досиетата от страна на 
оценяващите органи води до различия при процедурите прилагани от тях. Агенцията 
трябва да спазва същите условия въведени от регламент REACH (член 20) относно 
валидирането на заявленията.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Ако въз основа на валидирането, 
направено съгласно параграф 2, 
Агенцията счита, че заявлението е 
пълно, тя незабавно уведомява 
заявителя и оценяващия орган за 
това.
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Обосновка

Европейската агенция по химикали (ECHA) трябва да. извършва първото валидиране 
на всички заявления в целия Европейски съюз, за да могат оценяващите органи да се 
съсредоточат върху истинската оценка на заявленията. В момента прегледът както 
на административните, така и на научните елементи на досиетата от страна на 
оценяващите органи води до различия при процедурите прилагани от тях. Агенцията 
трябва да спазва същите условия въведени от регламент REACH (член 20) относно 
валидирането на заявленията.

Изменение 60

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 
решение по заявлението в съответствие 
с член 16.

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

Обосновка

Активните вещества употребявани в биоцидните продукти са били вече изцяло 
оценени при тяхното включване в приложение I към регламента.  Не е необходимо да 
се определя толкова дълъг период за оценка на разрешението на един биоциден 
продукт, базиран на разрешени активни вещества.

Изменение 61

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.
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Обосновка

Не са необходими 18 месеца за подновяване на разрешение на даден продукт, освен ако 
няма нови данни за оценка. 12 месеца са по-приемлив срок.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 25– параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Приемащият компетентен орган 
разрешава въпросния биоцид съгласно 
същите условия като референтния 
компетентен орган.

5. Приемащият компетентен орган 
разрешава въпросния биоцид съгласно 
същите условия като референтния 
компетентен орган. Във всички 
участващи държави-членки се 
използва един единствен номер на 
разрешение.

Обосновка

За улеснение е добре да се постави един единствен номер на разрешение във всички 
държави-членки, когато става въпрос за продукт, за който е била приложена 
процедура за взаимно признаване.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Комисията приема делегирани 
актове, съгласно член [...], с които се 
определят критериите и процедурите 
за поставяне на единния номер на 
разрешение, посочен в параграф 5 от 
настоящия член.
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Изменение 64

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 предварителна 
консултация със заявителя, се 
произнася доколко причините, посочени 
от компетентния орган, оправдават 
отказа за признаване на националното 
разрешение или искането за неговото 
ограничаване. 

Изменение 65

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това решение се приема в рамките на 
три месеца след нотифицирането от 
страна на компетентния орган 
съгласно първа алинея. Когато 
Комисията поиска становище от 
Агенцията съгласно член 30, срокът 
от три месеца се замразява до 
съобщаването на становището от 
страна на Агенцията.

Обосновка

Законодателният текст трябва ясно да определи границите на необходимия период 
от време за провеждане на една ефективна процедура, за да се разрешат дискусиите 
между държавите-членки. Три месеца са подходящ период от време за Комисията, за 
да може тя да изготви предложение за решение по въпроса, за да оправдае 
непризнаването или признаването с налагане на ограничения на разрешенията.



PE439.175v03-00 44/76 AD\817224BG.doc

BG

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 28– параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Референтният компетентен орган и 
компетентните органи на другите 
засегнати държави-членки разрешават 
биоцида въз основа на одобрения 
доклад за оценката и резюмето на 
характеристиките на биоцида в рамките 
на един месец след изтичане на срока, 
посочен в параграф 7.

8. Референтният компетентен орган и 
компетентните органи на другите 
засегнати държави-членки разрешават 
биоцида въз основа на одобрения 
доклад за оценката и резюмето на 
характеристиките на биоцида в рамките 
на един месец след изтичане на срока, 
посочен в параграф 7. Във всички 
участващи държави-членки се 
използва един единствен номер на 
разрешение.

Обосновка

За улеснение е добре да се постави един единствен номер на разрешение във всички 
държави-членки, когато става въпрос за продукт, за който е била приложена 
процедура за взаимно признаване.

Изменение 67

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 съответствие с процедурата, 
предвидена в член 72, параграф 3, 
Комисията, след предварителна 
консултация със заявителя, се 
произнася доколко причините, посочени 
от компетентния орган, оправдават 
отказа за признаване на националното 
разрешение или искането за неговото 
ограничаване. 
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Изменение 68

Предложение за регламент 
Член 28 – параграф 9 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това решение се приема в рамките на 
три месеца след нотифицирането от 
страна на компетентния орган 
съгласно първа алинея. Когато 
Комисията поиска становище от 
Агенцията съгласно член 30, срокът 
от три месеца се замразява до 
съобщаването на становището от 
страна на Агенцията.

Обосновка

Законодателният текст трябва ясно да определи границите на необходимия период 
от време за провеждане на една ефективна процедура, за да се разрешат дискусиите 
между държавите-членки. Три месеца са подходящ период от време за Комисията, за 
да може тя да изготви предложение за решение по въпроса, за да оправдае 
непризнаването или признаването с налагане на ограничения на разрешенията.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани 
актове, съгласно член [...], с които се 
определят критериите и процедурите 
за поставяне на единния номер на 
разрешение, посочен в параграф 8.

Изменение 70

Предложение за регламент 
Член 29– параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се произнася по Комисията, след предварителна 
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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.

консултация 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.

Изменение 71

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца след 
получаването на нотификацията 
Комисията представя предложение 
за решение . Когато Комисията 
поиска становище от Агенцията 
съгласно член 30, срокът от три 
месеца се замразява до съобщаването 
на становището от страна на 
Агенцията.

Обосновка

Законодателният текст трябва ясно да определи границите на необходимия период 
от време за провеждане на една ефективна процедура, за да се разрешат дискусиите 
между държавите-членки. Три месеца са подходящ период от време за Комисията, за 
да може тя да изготви предложение за решение по въпроса, за да оправдае 
непризнаването или признаването с налагане на ограничения на разрешенията.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква б а) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) биоциди, предназначени за 
употреба от потребители в домашни 
условия или от професионални 
ползватели, съгласно условията и 
инструкциите за употреба, които са 
подобни в рамките на Европейския 
съюз и които отговарят на 
критериите, изброени в член 33 а.

Обосновка

Една от основните цели на системата за издаване на разрешения на Съюза е да се 
гарантира последователна оценка на безопасността на продуктите, еднакви 
стандарти за защита на потребителите и хармонизирано прилагане на изискванията 
във всички държави-членки. Биоциди, които се използват по сходен начин в целия 
Европейски съюз, следва да се възползват от схемата за издаване на разрешения на 
Съюза. Тези продукти се използват в домашни или професионални условия като 
прагматично и икономически ефективно средство за защита на общественото 
здраве, като по този начин се намалява тежестта на инфекциозните заболявания. 
Тези продукти са придружени от прости и ясни инструкции за употреба.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 33 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33a
Биоциди със сходни условия за 

употреба
Съгласно член 33, параграф 1, буква 
ба), даден продукт се счита за биоцид 
със сходни условия за употреба, ако са 
изпълнени всички изброени по-долу 
критерии: 
i) има сходни условия за употреба в 
целия Европейски съюз съгласно 
инструкциите за употреба;
ii) вече е пуснат на пазара или е 
предназначен за пускане на пазара в 



PE439.175v03-00 48/76 AD\817224BG.doc

BG

поне [...] държави-членки в рамките 
на две години след предоставяне на 
разрешението;
За да се определи или адаптира броят 
на държавите-членки, посочени в 
точка ii), Комисията ще приеме 
делегирани актове съгласно член [....].    

Обосновка

Критериите се основават на целенасоченото и последователно приложение и 
употреба на тези видове продукти в целия ЕС (броят на държавите-членки предстои 
да се определи), както и на позитивния им принос за защитата на безопасността на 
човека и животните. Приложение VІ определя принципите за оценка на досиетата за 
биоциди, за да се гарантира хармонизирано високо равнище на защита на хората и 
околната среда. Това включва детайлна оценка на риска по отношение на продуктите 
по време на тяхната употреба.

Изменение 74

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 прекалено дълъг срок за Агенцията за да подготви и представи 
становище, което се основава на вече налична оценка, направена от оценяващия 
компетентен орган: три месеца са по-приемлив срок.

Изменение 75

Предложение за регламент 
Член 36– параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Не са необходими 18 месеца за подновяване на разрешение на даден продукт, освен ако 
няма нови данни за оценка. 12 месеца са по-приемлив срок.

Изменение 76

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) промени, свързани с произхода или 
състава на активното вещество.

Обосновка

 Нотифицирането на промяната в произхода на едно активно вещество употребено в 
биоциден продукт се изисква, понеже може да окаже въздействие върху 
безопасността на продукта.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменение на съществуващо 
разрешение следва да се класифицира 
в една от следните категории, 
посочени в букви: фа), фб) и фв) от 
член 3: 
а) „административна промяна“,
б) „незначителна промяна” или
в) „значителна промяна“
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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.

Изменение 78

Предложение за регламент 
Член 42 - алинея 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите и процедурите, посочени 
в параграф 1, се основават на 
следните принципи, без да се 
изчерпват с тях:
а) опростена процедура за 
нотификация се прилага за 
административни изменения на 
разрешение;
б) определя се съкратен срок за оценка 
на незначителни изменения на 
разрешение;
в) в случай на значителни изменения 
срокът е пропорционален на размера 
на исканите изменения.  

Обосновка

Макар че детайлите на процедурите могат да бъдат уточнени в мерките за 
изпълнение, законодателният текст трябва ясно да определи основните принципи, 
които ще бъдат приложени при различните типове изменения, които могат да бъдат 
направени на съществуващите разрешения за продукти.

Изменение 79

Предложение за регламент 
Член 44– параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентен орган на държава- 1. Компетентен орган на държава-
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членка (наричана по-нататък 
„държавата-членка на въвеждане“) може 
да предостави разрешително за 
паралелна търговия с даден биоцид, 
който е разрешен в друга държава-
членка (наричана по-нататък 
„държавата-членка на произход“), така 
че той да бъде пуснат на пазара и 
използван в държавата-членка на 
въвеждане, ако определи, че биоцидът е 
по същество идентичен по състав с 
биоцид, който вече е разрешен в тази 
държава-членка (наричан по-нататък 
„референтният продукт“).

членка (наричана по-нататък 
„държавата-членка на въвеждане“) може 
да предостави разрешително за 
паралелна търговия с даден биоцид, 
който е разрешен в друга държава-
членка (наричана по-нататък 
„държавата-членка на произход“), така 
че той да бъде пуснат на пазара и 
използван в държавата-членка на 
въвеждане, ако определи, че биоцидът е 
идентичен по състав с биоцид, който 
вече е разрешен в тази държава-членка 
(наричан по-нататък „референтният 
продукт“)

(Промяната се прилага в рамките на 
член 44; одобрението на изменението 
налага технически адаптации в целия 
текст )

Обосновка

За да се постигне разумен баланс между свободната търговия със стоки и една 
безопасна среда на пазара, разрешенията за паралелна търговия трябва да се 
ограничат до идентични продукти, основаващи се на един и същ източник на активни 
вещества и коформуланти.

Изменение 80

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. Един биоцид се счита за идентичен с 
референтния продукт, ако: 

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

а) е произведен от същия 
производител или от производител 
асоцииран към него, или по лиценз, 
при един и същ производствен процес; 

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

б) е еднакъв като спецификации и 
съдържание на активните вещества 
и типа формулация; и

в) биоцидът е или същият, или в) е или еднакъв, или равностоен по 
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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.

налични коформуланти и по форма, 
материал и вид на опаковката, по 
отношение на потенциалното 
неблагоприятно въздействие върху 
безопасността на продукта от гледна 
точка на здравето на човека, на 
животните или на влиянието върху 
околната среда. 

Обосновка

Да по-голяма последователност, условията за да бъде един продукт идентичен по 
същество, следва да бъдат заменени с тези за идентичен продукт.

Изменение 81

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) регистрационен номер на 
активните вещества, съдържащи се в 
продукта, и когато е уместно, 
писмото за достъп на заявителя 
съгласно член 50;

Обосновка

За съответствие с член 8, параграф 5 а и за да се гарантира, че заявителят 
притежава необходимия документ за достъп до данните.

Изменение 82

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 на 
произход и, където е уместно, 
писмото за достъп съгласно член 50;
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Обосновка

За да се гарантира, че заявителят притежава необходимия документ за достъп до 
данните.

Изменение 83

Предложение за регламент 
Член 46

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 
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.

1. Чрез дерогация от член 15, опит или 
изпитване за целите на 
научноизследователската или развойна 
дейност, 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, лицето, което 
възнамерява да проведе опита или 
изпитването, предварително уведомява 
компетентния орган, при условие че 
количествата активни вещества или 
биоциди, които могат да бъдат 
изпуснати по време на опита или 
изпитването не надвишават един 
тон на година. Лицето съставя и 
поддържа писмен архив, посочващ 
идентичността на биоцида или 
активното вещество,  данни относно 
етикетирането и доставените 
количества и изготвя досие, съдържащо 
всички налични данни относно 
възможните ефекти върху здравето на 
човека или на животните, или относно 
влиянието върху околната среда. 
Съответните лица предоставят при 
поискване тази информация на 
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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.

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.

2. Неразрешен биоцид или активно 
вещество за изключително използване в 
биоцид не може да се пуска на пазара с 
цел опити или изпитвания, които може 
да включват или да имат за резултат 
изпускане в околната среда, освен ако 
компетентният орган е оценил данните, 
предоставени от лицето, което има 
интерес от пускането на такъв продукт 
на пазара, и е издал национално 
разрешение за тази цел, което 
ограничава количествата за 
използване и областите за 
третиране, и което може да налага 
допълнителни условия. 
Компетентният орган незабавно 
уведомява Комисията и другите 
компетентни органи за издаденото 
национално разрешение.

2. Неразрешен биоцид или активно 
вещество за изключително използване в 
биоцид не може да се пуска на пазара с 
цел опити или изпитвания, които може 
да включват или да имат за резултат 
изпускане в околната среда, освен ако 
компетентният орган е оценил данните, 
предоставени от лицето, което има 
интерес от пускането на такъв продукт 
на пазара, и е издал положително 
становище за тази цел, което може да 
налага допълнителни условия. Ако 
компетентният орган не издаде 
становище в срок от 30 дни от 
нотификацията на изисканата в 
параграф 1 информация, биоцидът 
или активното вещество могат да 
бъдат пуснати на пазара за целите на 
опита или изпитването, посочени в 
нотификацията.

3. Когато опит или изпитване се 
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.

3. Когато опит или изпитване се 
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, данни относно 
етикетирането и доставените 
количества и изготвя досие, 
съдържащо всички налични данни 
относно възможните ефекти върху 
здравето на човека или на 
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животните, или относно 
въздействието върху околната среда. 
Заявителят предоставя при 
поискване тази информация на 
компетентния орган.

Ако предложените опити или 
изпитвания, посочени в параграфи 1 и 2, 
са в състояние да окажат вредно 
въздействие върху здравето на човека 
или на животните, или неприемливо 
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда, компетентният орган на 
съответната държава-членка може да ги 
забрани или да ги разреши при условия, 
които той смята за необходими за 
предотвратяване на тези последици. 
Компетентният орган незабавно 
уведомява Комисията и другите 
компетентни органи за такива мерки.

Ако предложените опити или 
изпитвания, посочени в параграфи 1 и 2, 
са в състояние да окажат вредно 
въздействие върху здравето на човека 
или на животните, или неприемливо 
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда, компетентният орган на 
съответната държава-членка може да ги 
забрани или да ги разреши при условия, 
които той смята за необходими за 
предотвратяване на тези последици.
Компетентният орган незабавно 
уведомява Комисията и другите 
компетентни органи за такива мерки.

4. Комисията приема мерки за 
уточняване на общите максимално 
приложими количества на активни 
вещества или биоциди, които могат да 
бъдат изпускани по време на опитите, и 
на минималната информация, която 
трябва да бъде предоставена в 
съответствие с параграф 2. 

4. Комисията приема мерки за 
уточняване на общите максимално 
приложими количества на активни 
вещества или биоциди, които могат да 
бъдат изпускани по време на опитите, и 
на минималната информация, която 
трябва да бъде предоставена в 
съответствие с параграф 2. 

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

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

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 47– параграф 2 

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, които 
включват един или повече от един 
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биоцид, който би могъл, при обичайни 
и предвидени условия на употреба, да 
бъде изпуснат в околната среда или 
да има пряк контакт с човека се 
посочва следната информация:

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

а) наименованията на всички активни 
вещества, които са използвани при 
третирането или които се съдържат в 
изделията или материалите, като се 
използва, когато е възможно, 
международно призната 
номенклатура,

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

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

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) предупреждение за риск или за 
безопасност, посочени в разрешението 
за биоцида.

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

Етикетите могат да бъдат 
отпечатани върху третираното 
изделие или материал, върху 
опаковката, върху инструкциите за 
употреба или гаранционната карта 
на третираното изделие или 
материал, стига да се виждат ясно, да 
са лесно четливи и дълготрайни.

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.

Настоящият член не засяга 
изискванията за етикетиране, 
определени в специфичното 
законодателство за сектора за 
третирани изделия и материали.
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Изменение 85

Предложение за регламент 
Член 48 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) последващият заявител има писмено 
съгласие под формата на писмо за 
достъп, съгласно член 50; 

Обосновка

Първият заявител не е задължително да бъде и собственик на данните. Необходимо е 
да се предвиди също и вариант, при който последващ заявител да е, или да стане 
съсобственик на данните, в резултат на обмен или съвместно разработване на данни.

Изменение 86

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) последващият заявител също се 
счита за собственик на данните.

Обосновка

Първият заявител не е задължително да бъде и собственик на данните. Необходимо е 
да се предвиди също и вариант, при който последващ заявител да е, или да стане 
съсобственик на данните, в резултат на обмен или съвместно разработване на данни.

Изменение 87

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. Цялата информация, съдържаща се
в посочения в параграф 2 списък, се 
вписва от Агенцията в Регистъра за 
обмен на данни за биоциди под един 
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единствен код, заедно с всички 
идентификационни детайли и с 
връзка към самоличността на първия 
заявител и собственика на данните.

Обосновка

Регистърът трябва да съдържа всяка част от информацията и всички документи от 
списъка. Желателно е идентифицирането чрез номер на всеки подаден документ, за да 
се избегнат недоразумения, когато се изпратят заглавия или корекции на изследвания 
със сходни наименования. Свързването на собственика на данните и заявителя 
гарантира спазването на правата на интелектуалната собственост.

Изменение 88

Предложение за регламент 
Член 49– параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Информацията, предоставена за 
целите на Директива 98/8/ЕО или за 
целите на настоящия регламент се 
ползва със защита на данните при 
условията, предвидени в настоящия 
член. Срокът за защита на тази 
информация започва да тече от момента 
на предоставянето й.

1. Информацията, предоставена за 
целите на Директива 98/8/ЕО или за 
целите на настоящия регламент се 
ползва със защита на данните при 
условията, предвидени в настоящия 
член. Срокът за защита на тази 
информация започва да тече от момента 
на предоставянето й. Дата на подаване 
се поставя поотделно върху всеки 
един документ, идентифициран чрез 
единния код, съгласно 48, параграф 4.

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.

Обосновка

Условията за защита на данните никога не са били ясно регламентирани от 
директива 98/8/ЕО. Тъй като датата на подаване на досието може да не съвпада с 
датата на подаване на всички сведения, ще бъдат поставени дати на подаване 
поотделно на всяко допълнително подаване на данни. Защитата на отделните данни 
отразява по-добре действителното положение, тъй като всяко отделно сведение е 
плод на инвестиция от страна на неговия притежател.
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Изменение 89

Предложение за регламент 
Член 49– параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от разпоредбите на 
първа алинея на параграф 2, срокът за 
защита на информация, предоставена 
на държава-членка съгласно 
националните системи или практики 
за одобрение на биоцид, преди да е бил 
представен за целите на Директива 
98/8/ЕО или за целите на настоящия 
регламент, изтича при изтичането 
на остатъчния срок, предвиден по 
националните правила, или на 14 май 
2014 г., в зависимост от това коя от 
двете дати настъпва по-рано, освен 
ако тази информация не е била 
събрана след 14 май 2000 г.

заличава се

Обосновка

Макар че този член представлява подобрение спрямо установеното от директива 
98/8/ЕО относно защитата на данните, не е оправдано да се прави разлика между 
нови данни и съществуващи данни. Това е така, защото националните правни рамки 
покриват едва една малка част от пазара на биоцидите. Там, където съществуват 
такива правни рамки, някои от държавите –членки в действителност не са ги 
приложили. Освен това премахването на това разграничаване ще приведе
разпоредбите на настоящия Регламент в по-голямо съответствие с регламента 
REACH.

Изменение 90

Предложение за регламент 
Член 52– параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато не се постигне такова 
споразумение до 2 месеца след подаване 
на искането съгласно член 51, параграф 
2, бъдещият заявител незабавно 

3. Когато не се постигне такова 
споразумение до 2 месеца след подаване 
на искането съгласно член 51, параграф 
2, както притежателят на 
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уведомява Агенцията и притежателя 
на информацията за това. В рамките 
на два месеца от момента на 
уведомяването за липса на 
споразумение Агенцията дава право на 
бъдещия заявител да се позовава на 
опитите и проучванията, които 
включват опити върху гръбначни 
животни. Националните съдилища 
вземат решение относно 
пропорционалния дял на разходите, 
който бъдещият заявител изплаща на 
притежателя на данните.

информацията, така и бъдещият 
заявител незабавно уведомяват 
Агенцията за това. В рамките на два 
месеца от момента на уведомяването за 
липса на споразумение Агенцията дава 
право на бъдещия заявител да се 
позовава на опитите и проучванията, 
които включват опити върху гръбначни 
животни. Арбитражен орган в 
рамките на Агенцията взема решение 
относно пропорционалния дял на 
всички разходи свързани със 
създаването и използването на 
данните, който бъдещият заявител 
изплаща на притежателя на данните.

Обосновка

В случай, че не е възможно да се постигне споразумение между двете страни, и двете 
страни трябва да информират Агенцията за това, тъй като и двете са причина за 
непостигането на споразумение. За да се гарантира, че въпросът за задължителния 
обмен на данни е разрешен по хармоничен начин на равнище ЕС, Комисията трябва да 
определи арбитражен орган на Общността. 

Изменение 91

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 

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 и, ако 
сроковете за защита на 
информацията съгласно член 49 не са 
изтекли, приемащият компетентен 
орган или Агенцията могат да 
приемат, последващите заявители да 
могат да обменят данните, 
предоставени от първия заявител 
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примесите. 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.

Обосновка

Необходимо е да се докаже сходството и техническата равностойност, макар и 
защитата на данните да не е приключила, ако някой последващ заявител пожелае 
обмен на данни.

Изменение 92

Предложение за регламент 
Член 54 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Компетентните органи 
осъществяват официален контрол за 
да се уверят, че производителите на 
активни вещества, пуснати на пазара 
за използване в биоцидните продукти, 
са предоставили на Комисията 
данните относно активните 
вещества съгласно приложение II или 
притежават писмо за достъп до 
досие, което отговаря на 
изискванията съгласно приложение 
II.

Обосновка

Спазването на разпоредбите съдържащи се в регламента трябва да бъде 
гарантирано от официален контрол от страна на националните компетентни 
органи.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – встъпителна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На всеки три години считано от 
2013 г. компетентните органи 
представят на Комисията доклад за 
прилагането на настоящия регламент на 
съответните им територии. Докладът 
включва:

3. Всяка година, считано от 2013 г. 
компетентните органи представят на 
Комисията доклад за прилагането на 
настоящия регламент на съответните им 
територии. Докладът включва:

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация за всякакви отравяния с 
биоциди.

б) информация за всякакви отравяния с
биоциди и възможните последици за 
здравето при уязвимите групи като 
деца, бременни жени и болни.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) информация относно 
въздействието върху околната среда;

Изменение 96

Предложение за регламент 
Член 54– параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 1 януари 2023 г. Комисията 4. До 1 януари 2019 г. и всеки три 
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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

години след това 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

Въз основа на този доклад, 
Комисията преценява дали е 
необходимо да внесе предложение за 
изменение на настоящия регламент. 

Обосновка

Докладът на Комисията трябва да бъде основата за един процес на 
преразглеждане,чиято цел е да намали до възможно най-голяма степен откритите 
основни трудности. 

Изменение 97

Предложение за регламент 
Член 55 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) производителите на активни 
вещества (наименования и адреси, 
включително местонахождението на 
производствените обекти); 

Обосновка

Производствените обекти представляват търговска и конкурентна информация, 
която не трябва да бъде публикувана. Заявителят има право да изиска разрешение за 
различните типове на крайна употреба на даден продукт, не всички от които е 
задължително да са прилагани, затова някои от тях трябва да останат поверителни 
за бъдеща употреба.
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Изменение 98

Предложение за регламент 
Член 55 – параграф 2 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) местонахождението на
производствения обект на даден 
биоциден продукт; 

Обосновка

Производствените обекти представляват търговска и конкурентна информация, 
която не трябва да бъде публикувана. Заявителят има право да изиска разрешение за 
различните типове на крайна употреба на даден продукт, не всички от които е 
задължително да са прилагани, затова някои от тях трябва да останат поверителни 
за бъдеща употреба.

Изменение 99

Предложение за регламент 
Член 55 – параграф 2 – буква г в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) дата на издаване на разрешение и 
съответната дата на изтичането 
му; 

Обосновка

Изключително важно е някои от сведенията, съдържащи се в разрешенията и 
отнасящи се до заявителя, да бъдат поверителни. Датата на издаване и тази на 
изтичането на срока на дадено разрешение представляват данни, която трябва да 
бъдат защитени.

Изменение 100

Предложение за регламент 
Член 55 – параграф 2 – буква г г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) дозировка и инструкции за работа. 
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Обосновка

Изключително важно е някои от сведенията, съдържащи се в разрешенията и 
отнасящи се до заявителя, да бъдат поверителни. Дозировката и инструкциите 
зависят от практиките на употреба, а не само от собствените на продукта и 
коформулантите качества и затова е необходимо да се осигури адекватна защита за 
тях.

Изменение 101

Предложение за регламент 
Член 58 – параграф 2 - първа алинея – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Етикетите не трябва да бъдат 
подвеждащи и в никакъв случай не 
трябва да съдържат обозначенията 
„биоцид с нисък риск“, „нетоксичен“, 
„безвреден“ или подобни обозначения. 
Освен това етикетът трябва ясно и 
незаличимо да показва следното: 

2. Етикетите не трябва да бъдат 
подвеждащи и в никакъв случай не 
трябва да съдържат обозначенията 
„нетоксичен“, „безвреден“ или подобни 
обозначения. Освен това етикетът 
трябва ясно и незаличимо да показва 
следното: 

Обосновка

Лицето, което пуска на пазара продукти с нисък риск трябва да бъде поощрявано и да 
му бъде разрешено да направи подходяща реклама за тях.

Изменение 102

Предложение за регламент 
Член 58 – параграф 2 – първа алинея - 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;

(e) указания за употреба и дозировка, 
изразена в метрични единици и/или по 
съдържателен и разбираем за 
потребителя начин, за всяка употреба 
предвидена по условията на 
разрешението;

Обосновка

Дозировката трябва да бъде изразена по съдържателен и разбираем за потребителя 
начин. По-конкретно, когато става въпрос за потребители, които не са 
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професионалисти, дозировката в метрични единици понякога е трудно да бъде 
разбрана от потребителя. Ако е необходимо, дозировката в метрични единици трябва 
да бъде преведена по съдържателен начин, на разбираем и подходящ за потребителя 
език. 

Изменение 103

Предложение за регламент 
Член 58 - параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията публикува в интернет 
списък на всички активни вещества, 
предлагани на вътрешния пазар.
Лицата, отговарящи за пускането на 
пазара на биоциди, предоставят 
списък на тези продукти в интернет. 
Целта на този уебсайт е по-голяма 
прозрачност за потребителите и 
осигуряване на лесно и бързо събиране 
на данни относно свойствата и 
условията на употреба на тези 
продукти. 
Достъпът до гореспоменатите 
уебсайтове е без всякакви ограничения 
или условия и тяхното съдържание се 
актуализира. Съответните адреси на 
уебсайтовете се посочват на 
етикетите на биоцидите по видим 
начин.

Обосновка

На всички потребители трябва да бъде предоставена възможността да получават 
подробни и точни информации, както заради изчерпателността на информацията, 
така и за да могат да получат правилни указания относно предписаните условия за 
употреба,съхранение и третиране на продукта. Информацията в уебсайта допълва и 
дава подробни пояснения на указанията налични върху етикета, по такъв начин, че да 
гарантира на потребителите нуждаещи се от специфични данни, обикновено 
достижими чрез допълнителни медицински консултации, лесен достъп до тях.
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Изменение 104

Предложение за регламент
Член 59 - параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните за безопасност включват 
следните сведения:
а) значимите категории продукти, 
чието активно вещество е включено в 
приложение I;
б) името на поне една държава-
членка, в която биоцидният продукт 
е разрешен;
в) номерът на разрешението на 
биоцидния продукт като такъв или 
присъстващ в третирано изделие или 
материал.

Обосновка

Подобно на сведенията, изисквани относно производителите на активни вещества, и 
данните за безопасност, които придружават биоцидите, трябва да съдържат тези 
сведения, за да помогнат на компетентните органи за контрол да контролират 
произхода на веществата съдържащи се в продуктите пуснати на пазара. 

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 62– параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При рекламата на биоциди продуктът 
не трябва да се представя по начин, 
който е подвеждащ по отношение на 
рисковете от него за човека и околната 
среда. Рекламата на биоцида не може в 
никакъв случай да съдържа изрази като 
„биоцид с нисък риск“, „нетоксичен“, 
„безвреден“ или други подобни 
означения.

3. При рекламата на биоциди продуктът 
не трябва да се представя по начин, 
който е подвеждащ по отношение на 
рисковете от него за човека и околната 
среда. Рекламата на биоцида не може в 
никакъв случай да съдържа изрази като 
„нетоксичен“, „безвреден“ или други 
подобни означения
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Обосновка

Лицето, което пуска на пазара продукти с нисък риск трябва да бъде поощрявано и да 
му бъде разрешено да направи подходяща реклама за тях. 

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) таксата се прилага само когато е 
наистина необходима; и

Обосновка

Таксите трябва да се отнасят до работата, която се изисква, и следователно да 
бъдат съизмерими с нея. Една недиференцирана годишна такса не е приемлива, тъй 
като такси трябва да се плащат само, когато са наистина необходими.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 77– параграф 1 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 По време на работната програма 
Комисията, съгласно процедурата по 
член 72, параграф 4, взема решение за 
включване на активното вещество в 
приложение I към настоящия регламент 
и за условията по това включване или, в 
случаите на неспазване на изискванията 
по член 4 или когато изискваната 
информация или данни не са подадени в 
рамките на предписания период, това 
активно вещество да не бъде включено в 
приложение І към настоящия регламент. 
Решението определя датата, на която 
влиза в сила включването в приложение 
I.

По време на работната програма 
Комисията, съгласно процедурата по 
член 72, параграф 4, взема решение за 
включване на активното вещество в 
приложение I към настоящия регламент 
и за условията по това включване или, в 
случаите на неспазване на изискванията 
по член 4 или когато изискваната 
информация или данни не са подадени в 
рамките на предписания период, това 
активно вещество да не бъде включено в 
приложение І към настоящия регламент. 
Решението определя датата, на която 
влиза в сила включването в приложение 
I, а именно – две години след 
приемането на решението.
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Обосновка

Законодателният текст следва ясно да посочва приложимите срокове. 
Компетентните органи са постигнали преди това съгласие относно срок от две 
години.

Изменение 108

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 
заявление за разрешение съгласно втора 
алинея, може да бъде извършвано в срок 
до осемнадесет месеца след датата на 
влизане в сила на включването.

Биоцидите, за които не е било подадено 
заявление за разрешение съгласно втора 
алинея, повече няма да бъдат пускани на 
пазара след датата на влизане в сила на 
включването. Унищожаването, 
съхраняването и използването на 
биоциди, за които не е било подадено 
заявление за разрешение съгласно втора 
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-къси срокове за изключване от пазара, понеже 
крайните потребители на биоцида трябва да осъзнават своите задължения и какво е 
състоянието на преразглеждането на активните вещества.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 4 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Унищожаването, съхраняването и 
използването на съществуващите 
наличности на биоциди, за които 
компетентният орган на държавата-
членка е отхвърлил заявление за 
разрешение, внесено по силата на 
параграф 3, или е решил да не даде 
разрешение, е разрешено до 



PE439.175v03-00 70/76 AD\817224BG.doc

BG

осемнадесет месеца след 
съответното отхвърляне или 
решение.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от разпоредбите на член 
47, третираните изделия и материали, 
включващи биоциди, които не са 
разрешени в Общността или най-малко 
в една държава-членка и които са били 
на пазара на … [OВ: въведете датата, 
посочена в първа алинея на член 85] 
могат, до датата на решението за 
издаване на разрешение за тези 
биоциди, да останат на пазара, ако 
заявлението за разрешение е подадено 
най-късно до 1 януари 2017 г. В случай 
че бъде отказано издаване на 
разрешение за пускане на биоцид на 
пазара, третираните изделия и 
материали, съдържащи такъв биоцид не 
могат повече да бъдат пускани на пазара 
след изтичане на 6-месечен период, 
считано от датата на решението 

Чрез дерогация от разпоредбите на член 
47, третираните изделия и материали, 
включващи биоциди, които не са 
разрешени в Общността или най-малко 
в една държава-членка и които са били 
на пазара на … [OВ: въведете датата, 
посочена в първа алинея на член 85] 
могат, до датата на решението за 
издаване на разрешение за тези 
биоциди, да останат на пазара, ако 
заявлението за разрешение е подадено 
най-късно до 1 януари 2015 г. В случай 
че бъде отказано издаване на 
разрешение за пускане на биоцид на 
пазара, третираните изделия и 
материали, съдържащи такъв биоцид не 
могат повече да бъдат пускани на пазара 
след изтичане на 6-месечен период, 
считано от датата на решението 

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 81 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Унищожаването, съхраняването и 
използването на съществуващи 
наличности от биоциди, които не са 
разрешени за съответната употреба 
от компетентния орган или от 
Комисията, са разрешени до 
дванадесет месеца след датата на 
решението, посочена в алинея първа, 
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параграф 2 на член 80, или дванадесет 
месеца след датата, посочена в 
алинея втора, параграф 2 на член 80, 
като важи по-късната от двете 
дати.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 82

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82
Преходни мерки относно 

материалите, влизащи в контакт с 
храни

заличава се

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.
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 
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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, следва да се изключат от обхвата на 
предложението, тъй като това би довело до двойно регулиране и оценка. 
Материалите, които влизат в контакт с храни, вече са уредени с Регламент (ЕО) № 
1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни. 
Ако е необходимо да се изменят правилата, регулиращи материалите, които влизат в 
контакт с храни, това следва да се направи чрез преразглеждане на 
законодателството в тази област, а не чрез разширяване на обхвата на 
предложението за регламент относно биоцидите.

Изменение 113

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

От 1 януари 2014 г., всички 
производители на съществуващо 
активно вещество, пуснато на пазара 
с цел използването му в биоцидни 
продукти, подават до Агенцията 
заявление за включване на това 
вещество в приложение I. 
Компетентните органи 
осъществяват официален контрол 
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съгласно член 54, параграф 1.

Обосновка

Само на производителите, които имат принос към системата, трябва да се разреши 
да произвеждат и търгуват с активни вещества, които са предназначени за 
използване в биоцидните продукти. Това е най-добрият начин за разрешаване на 
проблема с „недобросъвестните участници”, чрез осъществяването на подходящ 
надзор върху пазара на активните вещества.

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи прилагат 
необходимите мерки съгласно член 54, 
параграф 2.

Обосновка

Държавите-членки трябва да бъдат задължени да установят кои биоцидни продукти 
съществуват на техния пазар, дали производителят на активното вещество е 
предоставил досие за приложение І и в зависимост от резултата да вземат 
подходящите мерки.

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 83 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 83 a
Докладване

До ...* Комисията представя доклад 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно подходящи мерки за 
насърчаване на устойчивото 
развитие на използването на 
биоцидни продукти, включващи 
всички продуктови типове. На базата 
на този доклад Комисията представя 
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при необходимост съответните 
законодателни предложения.
___________

* Две години след влизането в сила на 
настоящия Регламент.

Изменение 116

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – заглавие 1 – точка 3.7 – подточка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стабилността при съхранението и 
срокът на годност като цяло ще се 
определят въз основа на 
стабилността на активното 
вещество. В случай на лесно 
разградими активни вещества, 
стабилността при съхранението и 
срокът на годност може да се 
определят чрез други валидни научни 
методи, като например 
екстраполация на аналитичните 
данни на активното вещество от 
опити в областта на стареенето на 
продукта до достигане на прага на 
ефективност.

Обосновка

Стандартните изпитвания за стабилност, които се базират на измерванията и 
количественото изражение на активното вещество, не са подходящи за продукти, 
съдържащи лесно разградими активни вещества, като например натриев хипохлорит. 
Тези вещества е известно, че не се разграждат в рамките на приетите насоки 
(лимитите на ФАО, Световната здравна организация). Следователно, в тези случаи, е 
по-подходящо стабилността и срокът на годност да се определят по друг начин, 
като например екстраполацията на аналитични данни на активното вещество от 
опити в областта на стареенето на продукта докато се достигне прагът на 
ефективност.

Изменение 117

Предложение за регламент
Приложение V –  Главна група 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктов тип 20: - Продуктов тип 20: Дезинфектанти за 
храни и фуражи
Продукти, използвани за дезинфекция 
на храна или храни за животни чрез 
контролиране на вредни организми.

Обосновка

Необходимо е да се запази предходния продуктов тип биоцид 20 от Директива 
98/80/ЕО („Консерванти за храни и храни за животни“), но определението за него 
следва да се измени, тъй като тези биоциди не са консерванти, а дезинфектанти (в 
резултат на това по-старото определение пораждаше объркване). Например, 
продукти, използвани за дезинфекция на храни от човешки патогени, като салмонела, 
не отговарят на изискванията на разпоредбите относно фуражните добавки. На 
практика, продуктите не се отразяват благоприятно на фуражите, нито засилват 
техните показатели.
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