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Изменение 331
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешение на Общността не може 
да бъде предоставено за биоциди, 
които съдържат активни вещества, 
попадащи в приложното поле на член 
5 или член 9.

Or.en

Изменение 332
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Разрешение на Общността може да 
бъде предоставено на всички биоциди 
със сходни в значителна степен 
модели и условия на употреба.

a) биоциди, съдържащи едно или 
повече нови активни вещества;
б) биоциди с нисък риск.

За разрешение на Общността се 
изисква приемането на мерки за 
устойчиво използване във всички 
случаи, когато това е целесъобразно, 
за да се гарантира еднакво равнище на 
защита на здравето на човека и 
околната среда в ЕС. Тези мерки 
може да се различават в зависимост 
от продуктовия тип.

Or.en

Обосновка

Понастоящем повечето държави-членки не разполагат със система за издаване на 
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разрешения за биоциди. Следователно е логично да се счита, че е по-целесъобразно 
процедурата по издаване на разрешения да се придвижи директно на равнището на 
ЕС, за да се гарантира, че всички граждани на ЕС са равнопоставени по отношение на 
защитата на здравето на човека и околната среда. Освен това повечето 
съществуващи активни вещества в такъв случай ще бъдат подложени на оценка. На 
последно място, промишлеността, свързана с биоцидите, трябва да бъде 
стимулирана да прави нововъведения. Това изисква опростена процедура с по-кратки 
срокове като знак за по-добро регулиране.

Изменение 333
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.en

Изменение 334
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.nl

Обосновка

Приемането от Общността на категориите продукти, които могат да се използват 
навсякъде, следва да подлежи на същите ограничения и условия в цялата Общност. 
Това означава, че не следва да са възможни изключения в определени райони или 
държави-членки, така че единствената възможност е или продуктът да се пусне на 
пазара, или не. Във връзка с това всякакви необходими изключения въз основа на 
екологични съображения или съображения за хората или животните са невъзможни. 
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Изменение 335
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.en

Изменение 336
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) биоциди, съдържащи едно или повече 
нови активни вещества, при условие че 
е налице необходимост от подобен 
продукт във всички държави-членки и 
че няма нехимични алтернативи;

Or.en

Обосновка

Разрешение на Общността за биоциди, съдържащи нови активни вещества, следва да 
се предоставя само ако има необходимост от подобен продукт във всички държави-
членки и ако няма нехимични алтернативи. Ако беше възможно издаване на 
разрешение на Общността за всяко ново активно вещество, или дори за всички 
активни вещества, би се изгубил стремежът към продукти, носещи по-нисък риск. 
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Изменение 337
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) биоциди с нисък риск. заличава се

Or.en

Изменение 338
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) 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 33а 
(нов).

Or.en

Обосновка

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions.
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Изменение 339
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or.en

Изменение 340
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез 



PE439.891v02-00 8/97 AM\810555BG.doc

BG

допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
72, параграф 4.

Or.en

Обосновка

Понастоящем повечето държави-членки не разполагат със система за издаване на 
разрешения за биоциди. Следователно е логично да се счита, че е по-целесъобразно 
процедурата по издаване на разрешения да се придвижи директно на равнището на 
ЕС, за да се гарантира, че всички граждани на ЕС са равнопоставени по отношение на 
защитата на здравето на човека и околната среда. Освен това повечето 
съществуващи активни вещества в такъв случай ще бъдат подложени на оценка. На 
последно място, промишлеността, свързана с биоцидите, трябва да бъде 
стимулирана да прави нововъведения. Това изисква опростена процедура с по-кратки 
срокове като знак за по-добро регулиране. 

Изменение 341
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or.en
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Обосновка

За да се приведе режимът на комитология в съответствие с новата система на 
делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС. 

Изменение 342
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or.nl

Обосновка

Приемането от Общността на категориите продукти, които могат да се използват 
навсякъде, следва да подлежи на същите ограничения и условия в цялата Общност. 
Това означава, че не следва да са възможни изключения в определени райони или 
държави-членки, така че единствената възможност е или продуктът да се пусне на 
пазара, или не. Във връзка с това всякакви необходими изключения въз основа на 
екологични съображения или съображения за хората или животните са невъзможни. 
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Изменение 343
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В резултат на доклада на Комисията 
относно прилагането на настоящия 
регламент, посочен в член 54, 
параграф 4, и с оглед на придобития 
опит в областта на разрешенията на 
Общността Комисията може да 
предложи на Европейския парламент 
и на Съвета да добавят други 
категории биоциди в параграф 1 от 
настоящия член. Европейският 
парламент и Съветът действат 
съгласно член 294 от Договора. 

Or.fr

Обосновка

Разширяването на процедурата на Общността с други категории продукти е 
съществено изменение на настоящия регламент. То трябва да се основава на 
обикновената законодателна процедура, при надлежно зачитане на правомощията на 
Европейския парламент и на Съвета. 

Изменение 344
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or.fr

Обосновка

Разширяването на процедурата на Общността с други категории продукти е 
съществено изменение на настоящия регламент. То трябва да се основава на 
обикновената законодателна процедура, при надлежно зачитане на правомощията на 
Европейския парламент и на Съвета. 

Изменение 345
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 33 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 33, параграф 1, буква ба) 
(нова), даден продукт се счита за 
биоцид със сходни условия за 
употреба, ако са изпълнени всички 
изброени по-долу критерии. 
Биоцидът:
i) има сходни условия за употреба в 
целия Европейски съюз съгласно 
инструкциите за употреба;
ii) вече е пуснат на пазара в поне [x] 
държави-членки или е предназначен за 
пускане на пазара в поне (x) държави-
членки в рамките на две години след 
предоставяне на разрешението;
iii) не изисква лична защитна 
екипировка в условията за употреба 
съгласно приложение VI и когато се 
използва в съответствие с 
нормалните и логични предвидими 
условия за неговата употреба, 
отговаря на изискванията в член 16, 
параграф 1.
За да се определи или приспособи 
броят на държавите-членки, 
посочени в параграф ii), Комисията 
може да приеме делегиран акт 
съгласно член 72а.
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Or.en

Обосновка

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk.

Изменение 346
Mario Pirillo

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.

Or.it

Обосновка

Не е необходимо на Агенцията да се дава срок от девет месеца, за да изготви и 
представи своето становище относно разрешението за биоцида: този срок е твърде 
дълъг, още повече че становището ще се основава на вече съществуваща оценка от 
страна на оценяващия компетентен орган. 

Изменение 347
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По молба на някоя държава-членка
Комисията може да реши, че

Държавата-членка уведомява
Комисията, ако ограничава или 
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разрешението на Общността няма да 
важи на територията на въпросната 
държава-членка за продуктови 
типове 15, 17 и 23 от приложение V, при 
условие че молбата е обоснована от 
съображения за защита на здравето на 
човека, животните и растенията, 
защитата на национални богатства, 
притежаващи художествена, 
историческа, археологическа стойност и 
защитата на индустриалната и търговска 
собственост.

забранява разрешението на Общността 
за биоцид от продуктови типове 15, 17 
и 23 от приложение V на територията 
на съответната държава-членка. 
Това трябва да бъде обосновано от 
съображения за защита на:

a) здравето на човека, по-специално 
уязвимите групи, или
б) околната среда, по-специално 
уязвимите екосистеми, или
в) животните, или
г) растенията, или
д) национални богатства, притежаващи 
художествена, историческа или 
археологическа стойност, или
е) защитата на индустриална и 
търговска собственост.

Or. en

Изменение 348
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По молба на някоя държава-членка
Комисията може да реши, че 
определени условия от разрешението на 
Общността следва да бъдат коригирани 
спрямо различните местни 
обстоятелства в тази държава-членка в 
съответствие с член 29.

Държавите-членки информират
Комисията, ако се реши, че определени 
условия от разрешението на Общността 
следва да бъдат коригирани спрямо 
различните местни обстоятелства в тази 
държава-членка в съответствие с 
член 29.

Or. en
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Изменение 349
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако безпокойството на държава-
членка поради съображения, свързани 
със здравето на хората или 
животните, не може да се преодолее 
чрез мерките за намаляване на риска, 
посочени в параграф 3, държавата-
членка може да откаже да разреши 
биоцид в рамките на своята 
територия, ако тази държава-членка, 
поради специфични условия, свързани 
с околната среда или употребата, 
разполага с добре обосновани 
аргументи, според които да приеме, 
че въпросният биоцид все още 
представлява неприемлив риск за 
здравето на хората или животните 
или за околната среда.

Or.nl

Обосновка

Когато се подават заявления в рамките на процедурата за разрешение на 
Общността, държава-членка следва да има възможността да откаже разрешение, 
ако съществуват добре обосновани причини за безпокойство, че приложението на 
биоцид ще представлява риск за хората и околната среда в съответната държава-
членка, поради специални национални условия в държавата-членка, като например 
климат или хидроморфология. Този текст е сходен с разпоредбата в регламента 
относно разрешение за пускане на пазара на продукти за растителна защита. 
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Изменение 350
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Общностното право може да 
установи подходящи условия по 
отношение на спазването на 
изискванията, посочени в член 15, и 
други мерки за намаляване на риска, 
основани на специфичните условия на 
използване.

Or.nl

Обосновка

Допълнителни мерки за намаляване на рисковете за хората и околната среда, 
свързани с използването на биоциди, въз основа на специфичните условия в държава-
членка. 

Изменение 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or.en

Обосновка

Този параграф става излишен, ако се приеме изменението на член 33. 

Изменение 352
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en
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Обосновка

Освен ако няма нови данни за оценяване, за подновяване на разрешението за даден 
продукт не са нужни осемнадесет месеца. Дванадесет месеца биха били по-подходящ 
срок. 

Изменение 354
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it

Обосновка

Дванадесет месеца биха били по-подходящ срок за подновяване на разрешение. 

Изменение 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) нови знания или информация за 
ефектите на активното вещество или 
биоцида върху хората или околната 
среда;

a) нови знания или информация за 
ефектите на активното вещество или 
биоцида върху хората или околната 
среда, по-специално тези, отнасящи 
се до уязвими групи;

Or.en
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Изменение 356
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 39 –  параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изискванията, посочени в член 16, не 
са удовлетворени;

a) не са удовлетворени изискванията, 
посочени в член 16, или стандартите 
на Общността за защита на здравето 
на човека и околната среда, 
установени по-специално съгласно 
Директива 2008/56/ЕО, Директива 
2006/118/ЕО, Директива 2000/60/ЕО, 
Директива 98/83/ЕО и Директива 
96/61/ЕО;

Or. en

Изменение 357
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) съществуват данни, че може да не 
бъдат постигнати целите на член 4, 
параграф 1, буква а), подточка iv) и 
буква б), подточка i) и член 7, 
параграфи 2 и 3 от Директива  
2000/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от  23 октомври 2000 
година за установяване на рамка за 
действията на Общността в 
областта на политиката за водите.

Or.nl

Обосновка

Аналогично с изменение 39, внесено от докладчика. В допълнение към 
преразглеждането на включването на активно вещество в приложение I, данни (от 
практически измервания) за това, че целите на Рамковата директива за водите са 
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застрашени, трябва също да бъдат основания за анулиране или изменение на 
разрешение на биоцид. 

Изменение 358
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Изменение на съществуващо 
разрешение следва да попада в една от 
следните категории промени:
a) „административна промяна“
б) „незначителна промяна“
в) „значителна промяна“
съгласно определението в член 3, 
букви фа) (нова) и фб) (нова).

Or.en

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 може да се правят по 
отношение на съществуващи разрешения за продукти. 

Изменение 359
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Изменение на съществуващо 
разрешение следва да попада в една от 
следните категории изменения:
a) „административна промяна“
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б) „незначителна промяна“
в) „значителна промяна“
съгласно определението в член 3, 
букви а) (нова), б) (нова) и в) (нова).

Or.en

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 може да се 
правят по отношение на съществуващи разрешения за продукти. 

Изменение 360
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 42 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за прилагане Подробни процедури за отмяна и 
изменения

Or.en

Обосновка

За да се приведе режимът на комитология в съответствие с новата система на 
делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС. 

Изменение 361
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията приема мерки за прилагане, 
с които се уточняват критериите и 
процедурите за отмяна на разрешителни 
или за изменение на техните условия 

За да гарантира гладкото 
функциониране на процедурите за 
отмяна и изменение, Комисията 
приема нови подробни мерки, с които се 
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съгласно членове 39—41, включително 
и механизъм за разрешаване на спорове.

уточняват критериите и процедурите за 
отмяна на разрешителни или за 
изменение на техните условия съгласно 
членове 39–41, включително и 
механизъм за разрешаване на спорове 
посредством делегирани актове 
съгласно член 71а и ако са изпълнени 
условията на членове 71б и 71в.

Or.en

Обосновка

За да се приведе режимът на комитология в съответствие с новата система на 
делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС. 

Изменение 362
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите и процедурите, посочени 
в параграф 1 от настоящия член, се 
основават на следните принципи, без 
да се изчерпват с тях:
a) за административни промени на 
разрешението се прилага опростена 
процедура за нотификация;
б) за незначителни промени на 
разрешението се определя съкратен 
срок за извършване на оценка;
в) в случай на значителни промени 
срокът за извършване на оценка 
следва да бъде пропорционален на 
обхвата на предложената промяна.

Or.en
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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 уточни, че различните видове процедури за изменение следва да се 
прилагат в зависимост от степента и важността на предвидените промени 
(административни, незначителни или значителни) по отношение на разрешението за 
биоцид (в сравнение с първоначалното разрешение).

Изменение 363
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Критериите и процедурите, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, се основават на следните 
принципи, без да се изчерпват с тях:
a) за административни промени на 
разрешението се прилага опростена 
процедура за нотификация;
б) за незначителни промени на 
разрешението се определя съкратен 
срок за извършване на оценка;
в) в случай на значителни промени 
срокът за извършване на оценка 
следва да бъде пропорционален на 
обхвата на предложената промяна.

Or.en

Обосновка

Текстът следва ясно да посочва основните принципи, които се прилагат при 
изменение на разрешения. По-специално, необходимо е да се уточни, че различните 
видове процедури за изменение следва да се прилагат в зависимост от степента и 
важността на предвидените промени (административни, незначителни или 
значителни) по отношение на разрешението за биоцид (в сравнение с първоначалното 
разрешение). Опростената процедура за оценка би позволила да се правят 
незначителни промени, без от компетентния орган да се изисква утежнена и 
продължителна административна процедура. 
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Изменение 364
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.en

Обосновка

За да се приведе режимът на комитология в съответствие с новата система на 
делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС. 

Изменение 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентен орган на държава-
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“).

1. Компетентен орган на държава-
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“).
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Or.en

Обосновка

С цел да се намери подходящо равновесие между свободна търговия със стоки и 
сигурен пазар, този член относно паралелната търговия следва да е ограничен до 
еднакви продукти, основаващи се на същата спецификация и съдържание на активни 
вещества и коформуланти. 

Изменение 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Обосновка

С цел да се намери подходящо равновесие между свободна търговия със стоки и 
сигурен пазар, този член относно паралелната търговия следва да е ограничен до 
еднакви продукти, основаващи се на същата спецификация и съдържание на активни 
вещества и коформуланти. 

Изменение 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разрешително за паралелна търговия 
се предоставя в рамите на два месеца от 
подаване на заявление. Компетентният 
орган на държавата-членка на 

2. Разрешително за паралелна търговия 
се предоставя в рамите на два месеца от 
подаване на заявление. Компетентният 
орган на държавата-членка на 
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въвеждане може да изиска от 
държавата-членка на произход 
допълнителна информация, необходима 
да се определи дали продуктът е по 
същество идентичен с референтния 
продукт. Компетентният орган на 
държавата-членка на произход 
предоставя изискваната информация в 
рамките на един месец от подаване на 
искането.

въвеждане може да изиска от 
държавата-членка на произход 
допълнителна информация, необходима 
да се определи дали продуктът е 
идентичен с референтния продукт. 
Компетентният орган на държавата-
членка на произход предоставя 
изискваната информация в рамките на 
един месец от подаване на искането.

Or.en

Обосновка

С цел да се намери подходящо равновесие между свободна търговия със стоки и 
сигурен пазар, този член относно паралелната търговия следва да е ограничен до 
еднакви продукти, основаващи се на същата спецификация и съдържание на активни 
вещества и коформуланти. 

Изменение 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Даден биоцид се счита за идентичен с 
референтния продукт, ако е изпълнено 
всяко едно от следните условия:

Or.en

Обосновка

С цел да се намери подходящо равновесие между свободна търговия със стоки и 
сигурен пазар, този член относно паралелната търговия следва да е ограничен до 
еднакви продукти, основаващи се на същата спецификация и съдържание на активни 
вещества и коформуланти. 
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Изменение 369
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Обосновка

Условията трябва да важат едновременно. 

Изменение 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Обосновка

С цел да се намери подходящо равновесие между свободна търговия със стоки и 
сигурен пазар, този член относно паралелната търговия следва да е ограничен до 
еднакви продукти, основаващи се на същата спецификация и съдържание на активни 
вещества и коформуланти. 
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Изменение 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) биоцидът е идентичен, с оглед на 
техническите спецификации и 
съдържанието на активни вещества и 
по отношение на вида формула;

Or.en

Обосновка

С цел да се намери подходящо равновесие между свободна търговия със стоки и 
сигурен пазар, този член относно паралелната търговия следва да е ограничен до 
еднакви продукти, основаващи се на същата спецификация и съдържание на активни 
вещества и коформуланти. 

Изменение 372
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Обосновка

Не е достатъчно, че продуктът е същият или подобен с оглед на неактивните 
вещества. Това трябва да важи и за активното вещество. 
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Изменение 373
Tiziano Motti

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) биоцидът е или същият, или 
равностоен що се отнася до 
потенциалното неблагоприятно 
въздействие, настъпващо незабавно 
или след известно време, върху 
безопасността на продукта от гледна 
точка на здравето на хората, и по-
специално на децата, или на 
животните или опазването на околната 
среда

Or.it

Обосновка

Необходимо уточнение, за да се подчертае фактът, че децата са по-уязвими спрямо 
вредни продукти в сравнение с възрастните, на базата на които предложението за 
регламент основава критериите за търпимост.  Децата често и без да знаят за това, 
се намират на места, които са били пръскани с биоциди и пестициди, и проявяват 
реакции – незабавно или след известно време – които пряко или косвено се дължат на 
вредните вещества. 

Изменение 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) биоцидът е или същият, или 
равностоен, по отношение на 
съдържащите се в него 
коформуланти и размера, материала 
или формата на опаковката, що се 
отнася до потенциалното 
неблагоприятно въздействие върху 
безопасността на продукта за здравето 
на човека и на животните или за 



AM\810555BG.doc 29/97 PE439.891v02-00

BG

околната среда.

Or.en

Обосновка

С цел да се намери подходящо равновесие между свободна търговия със стоки и 
сигурен пазар, този член относно паралелната търговия следва да е ограничен до 
еднакви продукти, основаващи се на същата спецификация и съдържание на активни 
вещества и коформуланти. 

Изменение 375
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it

Обосновка

Заявлението за лиценз за паралелна търговия трябва да съдържа и информация 
относно писмото за достъп, както се предвижда в член 50. 

Изменение 376
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Чрез дерогация от разпоредбите на 
членове 15 и 16, компетентен орган 
може да разреши за ограничено и 
контролирано използване за период, 
непревишаващ 9 месеца, пускането на 

(1) Чрез дерогация от разпоредбите на 
членове 15 и 16, компетентен орган 
може да разреши ограничено и 
контролирано използване за период, 
непревишаващ четири месеца, 
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пазара на биоцид, несъответстващ на 
изискванията на настоящия регламент, 
ако такава мярка е необходима, поради 
опасност за здравето на човека или за 
околната среда, която не може да бъде 
предотвратена по друг начин.

пускането на пазара на биоцид, 
несъответстващ на изискванията на 
настоящия регламент, ако са спазени 
всички посочени по-долу условия:

a) такава мярка е необходима, поради 
опасност за здравето на човека или за 
околната среда, която не може да бъде 
предотвратена по друг начин, и

б) съответните активни вещества са 
одобрени за включване в приложение I 
или са оценени съгласно член 4 от 
настоящия регламент и е 
представено пълно досие
в) ако съответните активни 
вещества са класифицирани като 
вещества, които отговарят на 
критериите за изключване или като 
кандидати за заместване, 
задължителен план за заместване се 
определя и прилага от заявителя или 
компетентния орган, с цел 
съответните вещества да се заменят 
с безопасни химични или нехимични 
алтернативи в рамките на две години 
след одобрението, и
г) прилагането на продукта е 
ограничено до професионални 
потребители, които са 
сертифицирани съгласно 
изискванията за интегрирано 
управление на вредителите, а 
използването се следи по подходящ 
начин;

Or.en
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Изменение 377
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от разпоредбите на 
членове 15 и 16, компетентен орган 
може да разреши за ограничено и 
контролирано използване за период, 
непревишаващ 9 месеца, пускането на 
пазара на биоцид, несъответстващ на 
изискванията на настоящия регламент, 
ако такава мярка е необходима, поради 
опасност за здравето на човека или за 
околната среда, която не може да бъде 
предотвратена по друг начин.

1. Чрез дерогация от разпоредбите на 
членове 15 и 16, компетентен орган 
може да разреши за ограничено и 
контролирано използване за период, 
непревишаващ 9 месеца, пускането на 
пазара на биоцид, несъответстващ на 
изискванията на настоящия регламент, 
ако такава мярка е необходима, поради 
опасност за здравето на човека или за 
околната среда, която не може да бъде 
предотвратена по друг начин, свързан с 
по-нисък риск.

Or.en

Обосновка

Рискът, свързан с дадено активно вещество, което е разрешено съгласно „Дерогация 
от изискванията“, трябва да бъде контролиран във възможно най-голяма степен. 

Изменение 378
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 45 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Чрез дерогация от разпоредбите на 
член 16, параграф 1, точка а) и докато 
дадено активно вещество е включено 
в приложение І, компетентните 
органи и Комисията могат да 
разрешават за период, непревишаващ 
3 години, пускането на пазара на 
биоцид, съдържащ ново активно 
вещество, което не е включено в 
приложение І.
Такова разрешение може да бъде 

заличава се
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издадено само ако след оценка на 
досиетата в съответствие с член 8, 
оценяващият компетентен орган е 
представил препоръка за включване на 
новото активно вещество в 
приложение I и компетентният 
орган, получил заявлението за 
временното разрешение или – ако 
става въпрос за разрешение на
Общността – Агенцията, прецени, че 
може да се очаква, че биоцидът ще 
отговаря на точки в) и г) от член 16, 
параграф 1.
Компетентните органи или 
Комисията въвеждат информацията 
относно разрешението, посочено в 
член 23, параграф 5, в Регистъра на 
биоцидите на Общността.
Ако Комисията реши да не включи 
дадено активно вещество в 
приложение I, компетентният орган, 
предоставил разрешение, посочен в 
първа алинея, или Комисията 
отменят това разрешение.
Когато при изтичане на периода от 3 
години все още не е прието решение 
от Комисията за включване на 
активно вещество в приложение I, 
компетентният орган, предоставил 
временното разрешение, или  
Комисията могат да удължат срока 
на разрешението за период, 
непревишаващ една година, при 
условие, че има основания да се смята, 
че активното вещество ще 
удовлетвори изискванията на член 4. 
Компетентните органи, удължили 
срока на временното разрешение, 
уведомяват за такова действие 
другите компетентни органи, а също 
и Комисията, когато това е уместно.

Or. en
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Изменение 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случай на научноизследователска и 
развойна дейност, включително 
ориентирана към продукта и 
производството изследователска 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 на 
активното вещество, етикетира данните 
и доставените количества, и изготвят 
досие, съдържащо всички данни на 
разположение относно всички възможни 
ефекти върху здравето на човека или на 
животните, или относно влиянието 
върху околната среда. Съответните лица 
предоставят при поискване тази 
информация на компетентния орган.

Or.en

Обосновка

Изискването за национално разрешение представлява значителна пречка за 
иновациите, тъй като предполага много дълъг период на изчакване, преди да може да 
бъде извършено изпитването. Вместо това се предлага, като се запазва 
необходимостта компетентният орган да извърши предварителна оценка, да се 
определи срок от 30 дни, в който той да прецени дали предложеното изпитване/опит 
поражда загриженост, и да издаде становището си. На последно място, когато 
изпитване се провежда само в една държава-членка, уведомяването на Комисията и 
на останалите компетентни органи няма ясни цели и не носи ползи.
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Изменение 380
Tiziano Motti

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случай на научноизследователска и 
развойна дейност, 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  
непосредствени или дългосрочни 
ефекти върху здравето на хората, и по-
специално на децата, или на 
животните, или относно влиянието 
върху околната среда. Съответните лица 
предоставят при поискване тази 
информация на компетентния орган.

Or.it

Обосновка

Необходимо уточнение, за да се подчертае фактът, че децата са по-уязвими спрямо 
вредни продукти в сравнение с възрастните, на базата на които предложението за 
регламент основава критериите за търпимост.  Децата често и без да знаят за това, 
се намират на места, които са били пръскани с биоциди и пестициди, и проявяват 
реакции – незабавно или след известно време – които пряко или косвено се дължат на 
вредните вещества. 
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Изменение 381
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случай на научноизследователска и 
развойна дейност, включително 
ориентирана към продукта и 
производството изследователска 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 на 
активното вещество, етикетира данните 
и доставените количества, и изготвят 
досие, съдържащо всички данни на 
разположение относно всички възможни 
ефекти върху здравето на човека или на 
животните, или относно влиянието 
върху околната среда. Съответните лица 
предоставят при поискване тази 
информация на компетентния орган.

Or.en

Обосновка

Съгласно предложението, за да се пристъпи към опит или изпитване за целите на 
научноизследователската и развойна дейност по отношение на неразрешен биоцид, 
което може да включва изпускане на биоцида в околната среда, преди извършването 
на опита или изпитването се изисква национално разрешение. Това несъмнено 
представлява значителна пречка за иновациите, тъй като предполага много дълъг 
период на изчакване, преди да може да бъде проведено изпитването. Поради това 
необходимостта компетентният орган да извърши предварителна оценка се запазва, 
но същевременно следва да се определи срок от 30 дни, за да се оцени дали 
предложеното изпитване/опит поражда загриженост. 
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Изменение 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случай на научноизследователска и 
развойна дейност, включително 
ориентирана към продукта и 
производството изследователска 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 на 
активното вещество, етикетира данните 
и доставените количества, и изготвят 
досие, съдържащо всички данни на 
разположение относно всички възможни 
ефекти върху здравето на човека или на 
животните, или относно влиянието 
върху околната среда. Съответните лица 
предоставят при поискване тази 
информация на компетентния орган.

Or.fr

Обосновка

Съгласно предложението на Комисията, за да се пристъпи към опит или изпитване за 
целите на научноизследователската или развойна дейност по отношение на 
неразрешен биоцид, който опит или изпитване може да включва изпускане в околната 
среда, преди неговото извършване се изисква национално разрешение Времето, 
необходимо за получаването му, би могло да възпрепятства иновациите. Вместо това 
се предлага да се определи срок от 15 дни, в който органът да прецени дали 
предложеното изпитване поражда загриженост и да издаде становището си. 
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Изменение 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or.en

Обосновка

In the Commission’s proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion.

Изменение 384
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

заличава се
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или изпитването, предоставя 
изискваната във втора алинея 
информация на компетентния орган 
на държавата-членка, в която става 
пускането на пазара.

Or.en

Обосновка

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

Изменение 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or.fr
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Изменение 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 следва да 
бъдат пуснати на пазара за целите на 
опита или изпитването, посочени в 
нотификацията.

Or.fr

Обосновка

Съгласно предложението на Комисията, за да се пристъпи към опит или изпитване за 
целите на научноизследователската или развойна дейност по отношение на 
неразрешен биоцид, който опит или изпитване може да включва изпускане в околната 
среда, преди неговото извършване се изисква национално разрешение Времето, 
необходимо за получаването му, би могло да възпрепятства иновациите. Вместо това 
се предлага да се определи срок от 15 дни, в който органът да прецени дали 
предложеното изпитване поражда загриженост и да издаде становището си. 
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Изменение 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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, и 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.

Or.en

Обосновка

Изискването за национално разрешение представлява значителна пречка за 
иновациите, тъй като предполага много дълъг период на изчакване, преди да може да 
бъде проведено изпитването. Вместо това се предлага, като се запазва 
необходимостта компетентният орган да извърши предварителна оценка, да се 
определи срок от 30 дни, в който той да прецени дали предложеното изпитване/опит 
поражда загриженост, и да издаде становището си. На последно място, когато 
изпитване се провежда само в една държава-членка, уведомяването на Комисията и 
на останалите компетентни органи няма ясни цели и не носи ползи. 
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Изменение 388
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Or.en

Обосновка

Съгласно предложението, за да се пристъпи към опит или изпитване за целите на 
научноизследователската и развойна дейност по отношение на неразрешен биоцид, 
което може да включва изпускане на биоцида в околната среда, преди извършването 
на опита или изпитването се изисква национално разрешение. Това несъмнено 
представлява значителна пречка за иновациите, тъй като предполага много дълъг 
период на изчакване, преди да може да бъде проведено изпитването. Поради това 
необходимостта компетентният орган да извърши предварителна оценка се запазва, 
но същевременно следва да се определи срок от 30 дни, за да се оцени дали 
предложеното изпитване/опит поражда загриженост. 
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Изменение 389
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, етикетира 
данните 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. 
Заявителят предоставя при 
поискване тази информация на 
компетентния орган.

Or.en

Обосновка

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

Изменение 390
Tiziano Motti

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако предложените опити или 
изпитвания, посочени в параграфи 1 и 2, 

Ако предложените опити или 
изпитвания, посочени в параграфи 1 и 2, 
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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.

са в състояние да окажат вредно 
въздействие, настъпващо незабавно 
или след известно време,  върху 
здравето на хората, и по-специално на 
децата, или на животните, или 
неприемливо неблагоприятно 
въздействие върху околната среда, 
хората или животните 
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.

Or.it

Обосновка

Необходимо уточнение, за да се подчертае фактът, че децата са по-уязвими спрямо 
вредни продукти в сравнение с възрастните, на базата на които предложението за 
регламент основава критериите за търпимост.  Децата често и без да знаят за това, 
се намират на места, които са били пръскани с биоциди и пестициди, и проявяват 
реакции – незабавно или след известно време – които пряко или косвено се дължат на 
вредните вещества. 

Изменение 391
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. За да насърчи изследователската и 
развойната дейност в областта на 
активните вещества и биоцидите,
Комисията приема, посредством 
делегирани актове съгласно член 71а и 
ако са изпълнени условията на член 
71б и член 71в, мерки за уточняване на 
общите максимално приложими 
количества на активни вещества или 
биоциди, които могат да бъдат 
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изпускани по време на опитите, и на 
минималната информация, която трябва 
да бъде представена в съответствие с 
параграф 2.

Or.en

Обосновка

За да се приведе режимът на комитология в съответствие с новата система на 
делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС. 

Изменение 392
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or.en

Обосновка

За да се приведе режимът на комитология в съответствие с новата система на 
делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС. 

Изменение 393
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Третирани материали или изделия, 
които съдържат един или няколко 

1. Третирани материали или изделия, 
които съдържат едно или няколко 
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биоцида, не се пускат на пазара, освен 
ако биоцидът (биоцидите), 
използван(и) за третиране на 
материалите или изделията, не са 
разрешени за употреба в Общността или 
в поне една държава-членка.

активни вещества, не се пускат на 
пазара, освен ако активното(ите) 
вещество(а) , използвано(и) за 
третиране на материалите или 
изделията, не са изброени в 
приложение I (положителния списък 
за активни вещества) и от източник, 
подкрепен от назования заявител, 
посочен заедно с включването на 
въпросното активно вещество в 
приложение I, и разрешени за употреба 
в Общността или в поне една държава-
членка.

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че в третирани изделия и материали се използват само 
активни вещества, които са в положителния списък на приложение I. Много изделия
се произвеждат извън ЕС и поради това неактивният компонент на биоцида не би бил 
разрешен в ЕС. Тъй като не се предполага тези неактивни компоненти да бъдат 
изпускани при нормални или разумни предвидими условия на употреба, няма основание 
одобрението на целия състав на биоцида да се превръща в законово изискване по 
отношение на третирани изделия, влизащи в ЕС. 

Изменение 394
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Третирани материали или изделия, 
които съдържат един или няколко 
биоцида, не се пускат на пазара, освен 
ако биоцидът (биоцидите), използван(и) 
за третиране на материалите или 
изделията, не са разрешени за употреба 
в Общността или в поне една държава-
членка.

1. Третирани материали или изделия, 
които съдържат един или няколко 
биоцида, не се пускат на пазара, освен 
ако биоцидът (биоцидите), използван(и) 
за третиране на материалите или 
изделията, не са разрешени за употреба 
в Общността или в поне една държава-
членка или биоцидът се съдържа в 
тези изделия в концентрация, по-
ниска от 0,01% от тегловната маса.
По целесъобразност Комитетът по 
биоцидите може да предложи 
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различни прагове за определен(и) 
биоцид(и) или групи биоциди.

Or.en

Обосновка

Някои биоциди, които не са разрешени в ЕС, се използват с готовност в страни извън 
ЕС: поради това кръстосаното замърсяване на изделия не може да бъде напълно 
изключено. Трябва да бъде определен общ праг за тези биоциди, като се запази 
възможността Комитетът по биоцидите да определя други прагове, ако това е 
необходимо. 

Изменение 395
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Третирани материали или изделия, 
които съдържат един или няколко 
биоцида, не се пускат на пазара, освен 
ако биоцидът (биоцидите), използван(и) 
за третиране на материалите или 
изделията, не са разрешени за употреба 
в Общността или в поне една държава-
членка.

1. Третирани материали или изделия, 
които съдържат един или няколко 
биоцида, не се пускат на пазара, освен 
ако биоцидът (биоцидите), използван(и) 
за третиране на материалите или 
изделията, не са разрешени за употреба 
в Общността или в поне една държава-
членка, или биоцидът се съдържа в 
тези изделия за кратък период в 
концентрация, по-ниска от 0,01% от 
тегловната маса.

Or.en

Обосновка

Някои биоциди, които не са разрешени в ЕС, се използват с готовност в страни извън 
ЕС: поради това кръстосаното замърсяване на изделия не може да бъде напълно 
изключено. Трябва да бъде определен общ праг за тези биоциди. 
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Изменение 396
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Третирани материали или изделия, 
които съдържат един или няколко 
биоцида, не се пускат на пазара, освен 
ако биоцидът (биоцидите), 
използван(и) за третиране на 
материалите или изделията, не са 
разрешени за употреба в Общността или 
в поне една държава-членка.

1. Третирани материали или изделия, 
които съдържат един или няколко 
биоцида, не се пускат на пазара, освен 
ако активните вещества, използвани
за третиране на материалите или 
изделията, не са разрешени за употреба 
в Общността.

Or.en

Изменение 397
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Разпоредбите за етикетиране за третирани изделия и материали не следва да водят 
до изисквания за ненужна информация и не следва да съвпадат с настоящите 
изисквания съгласно законодателството в сектора. Настоящото законодателство в 
сектора и изискванията за информация в него (напр. етикетиране) следва винаги да се 
вземат предвид. Например, съгласно Регламента относно детергентите, 
наименованието на консерванта съгласно INCI трябва да бъде обозначено върху 
етикета на продукти, предназначени за широката общественост, и да бъде съобщено
в Информационния лист за безопасност за институционални и промишлени продукти. 
Поради това допълнителни изисквания за етикетиране са излишни.

Изменение 398
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) думите „третиран с биоциди”, 
последвани от наименованията на 
всички активни вещества, които са 
използвани за третиране на изделието 
или материалите, или които се съдържат 
в изделията или материалите; думата 
„нано” в скоби се поставя след 
наименованията на всички 
наноматериали;

Or.en

Обосновка

Тъй като потребителите може да не са запознати непременно с наименованията на 
биоцидите, етикетът следва ясно да посочва, че изделията са били третирани с 
биоциди преди включването на наименованията на активните вещества. 
Наноматериалите следва да посочени върху етикетите, както вече това е прието за 
козметичните продукти. 
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Изменение 399
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Обосновка

The labelling provisions for treated articles and materials should not lead to requirements for 
unnecessary information and should not overlap with existing requirements under sectoral 
legislation. Existing sectoral legislation and their information requirements (e.g. labelling, 
Safety Data Sheets) should always be taken into consideration. For example under the 
Detergent Regulation, the INCI name of the preservative must be labelled on products for the 
general public and reported in the SDS for Institutional and Industrial products. Hence any 
additional labelling requirements are unnecessary.
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Изменение 400
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква а a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) обозначението „третирано с 
биоциди“;

Or.fr

Обосновка

На етикета на третираните продукти трябва изрично да се посочва, че продуктът е 
бил третиран с биоциди. Тази информация е от съществено значение за 
потребителите. 

Изменение 401
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, ако 
биоцидът е предназначен за пряк 
контакт с човека и околната среда;

Or.en

Обосновка

Тези изисквания за етикетиране следва да се отнасят единствено за изделия, които са 
били третирани с биоцид, който може да влезе в пряк контакт с човека и околната 
среда, тъй като единствено те могат действително да се окажат опасни. 
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Изменение 402
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) отличително свойство на биоцида, 
предадено на третираните  материали
или продукти, ако биоцидът трябва 
да бъде изпуснат при нормални 
условия на използване, които могат 
логично да се предвидят;

Or.de

Обосновка

По отношение на продуктите с външно биоцидно въздействие следва да се прилагат 
по-строги правила. Във връзка с това е необходимо разяснение на формулировката на 
член 47. 

Изменение 403
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Обосновка

Посочените в разрешението за биоцида допълнителни предупреждения за опасност и 
препоръки за безопасност биха представлявали подвеждаща информация, която да 
бъде поставена върху етикета на третирания материал. Не е необходимо 
материалът да бъде третиран по същия начин както биоцида, който е бил използван 
в третирания материал, и по тази причина предупрежденията за опасност и 
препоръките за безопасност не са уместни за самия третиран материал. 
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Изменение 404
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) номер на разрешението за всички 
биоциди, които са използвани при 
третирането или които се съдържат 
в изделията или материалите;

заличава се

Or.en

Обосновка

Включването на номера на разрешението не носи никакви ползи по отношение на 
безопасността на потребителите. Напротив, би възникнал един дълъг списък с 
номера на разрешения, тъй като не е необичайно да има многобройни доставчици на 
едно активно вещество. Това би създало объркване сред потребителите. С цел 
изпълнение от страна на компетентните органи, номерът на разрешението може да 
бъде получен чрез други средства. 

Изменение 405
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) номер на разрешението за всички 
биоциди, които са използвани при 
третирането или които се съдържат 
в изделията или материалите;

заличава се

Or.it

Обосновка

Номерът на разрешението не допринася за информирането на потребителите 
относно продукта. 
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Изменение 406
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) само за третирани изделия и при 
необходимост, предупреждение за риск 
или за безопасност, посочени в 
разрешението за биоцида.

Or.en

Обосновка

Включването в продуктовия етикет на номера на разрешението на използвания за 
третиране на изделието биоцид ще оповести отношението между получателя и 
доставчика и освен това ясно ще ограничи гъвкавостта на изготвилото формулата 
лице да смени доставчика, тъй като всяка смяна би изисквала промяна в 
художественото оформление. Също така включването на номера на разрешението не 
носи никакви ползи по отношение на безопасността на потребителите. Напротив, би 
възникнал един дълъг списък с номера на разрешения, тъй като не е необичайно да има 
многобройни доставчици на едно активно вещество. Това би създало объркване сред 
потребителите.

Изменение 407
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) предупреждение за риск или за 
безопасност, посочени в разрешението 
за биоцида, ако биоцидът трябва да 
бъде изпуснат при нормални условия 
на използване, които могат логично 
да се предвидят. 

Or.de

Обосновка

По отношение на продуктите с външно биоцидно въздействие следва да се прилагат 
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по-строги правила. Във връзка с това е необходимо разяснение на формулировката на 
член 47. 

Изменение 408
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) предупреждение за риск или за 
безопасност, посочени в разрешението 
за биоцида, ако биоцидът е 
предназначен за пряк контакт с 
човека и околната среда.

Or.en

Обосновка

Тези изисквания за етикетиране следва да се отнасят единствено за изделия, които са 
били третирани с биоцид, който може да влезе в пряк контакт с човека и околната 
среда, тъй като единствено те могат действително да се окажат опасни. 

Изменение 409
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) предупреждение за риск или за 
безопасност, посочени в разрешението 
за биоцида, при необходимост, както 
и за всички активни вещества, които 
третираните изделия и материали 
ще освободят при своята обичайна 
или предвидима употреба.

Or.it
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Обосновка

От гледна точка на безопасността информацията за биоцида и за неговото активно 
вещество не касае потребителя, ако не се предвижда изпускане на активното 
вещество от третираното изделие или материал. 

Изменение 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) предупреждение за риск или за 
безопасност, посочени в разрешението 
за биоцида, особено по отношение на 
уязвими групи.

Or.en

Изменение 411
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Етикетите трябва да се виждат ясно, да 
са лесно четливи, дълготрайни и да са 
отпечатани върху материала или 
изделието.

Or.it
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Изменение 412
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. В случай на 
третирани материали или изделия, 
които не се произвеждат като част 
от серия, а са по-скоро проектирани и 
произведени в отговор на определена 
поръчка, производителят може да се 
договори относно други методи на 
предоставяне на необходимата 
информация с клиента.

Or.de

Обосновка

В случай на специално произведени продукти или такива, които са произведени в много 
малки серии, особено в сектора на строителството, с клиента могат лесно да се 
договорят други форми на етикетиране. 

Изменение 413
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

Етикетите се отпечатват върху 
опаковката, върху инструкциите за 
употреба и върху гаранционната карта 
на третираното изделие или материал.
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материал.

Or.fr

Обосновка

Етикетите трябва да бъдат ясни, четими и лесно достъпни за потребителя. 

Изменение 414
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or.it

Обосновка

Лицата, които пускат на пазара третирани с биоциди изделия или материали, следва 
да притежават писмо за сертифициране, което да удостоверява всички биоциди, 
които са били използвани в изделията или в материалите. 

Изменение 415
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отмяната на писмо за достъп преди 
датата на изтичане на валидността му не 
засяга валидността на разрешението, 

2. Отмяната на писмо за достъп преди 
датата на изтичане на валидността му 
прави недействително разрешението, 
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издадено въз основа на въпросното 
писмо за достъп.

съставено въз основа на въпросното 
писмо за достъп с незабавно действие, 
освен ако в срок от четири месеца 
притежателят на разрешението не 
представи друго писмо за достъп 
относно еквивалентно активно 
вещество.

Or.de

Обосновка

Предложението на Комисията би позволило недобросъвестно поведение, тъй като 
предприятието, получило писмо за достъп, би могло без проблем да смени 
предприятието доставчик. В такъв случай собственикът на информация и/или 
участниците не биха могли да си възстановят разходите. Писмата за достъп 
обикновено се издават безплатно и са свързани с договор за доставка. Възможността 
за отмяна на писмо за достъп при нарушаване на договор е средство за защита на 
инвестициите на собствениците на информация. 

Изменение 416
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отмяната на писмо за достъп преди 
датата на изтичане на валидността му
не засяга валидността на 
разрешението, издадено въз основа на 
въпросното писмо за достъп.

2. Отмяната на писмо за достъп преди 
датата на изтичане прави 
недействително разрешението, 
издадено въз основа на въпросното 
писмо за достъп, освен ако в срок от 
четири месеца притежателят на 
разрешението не представи друго 
писмо за достъп относно 
еквивалентно активно вещество.

Or. it

Обосновка

Обикновено писмата за достъп се предоставят безвъзмездно и са свързани с 
договорите за доставка. Възможността за отменяне на писмото за достъп в случай 
на нарушение на договор, дължащо се например на алтернативна доставка, означава 
защита на инвестицията на притежателя на информация. За да се защитят 
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ползвателите, се предвижда срок, в който разрешението на продукта може да се 
запази с цел получаване на ново писмо за достъп 

Изменение 417
Tiziano Motti

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се избегнат опитите върху 
животни, опитите върху гръбначни 
животни за целите на настоящия 
регламент се извършват единствено 
като последна възможна мярка. За 
целите на настоящия регламент опитите 
върху гръбначни животни не се 
повтарят.

1. Предвид това, че опитите върху 
животни следва да се избягват, опитите
върху гръбначни животни за целите на 
настоящия регламент се извършват 
единствено като последна възможна 
мярка в случаите, когато не 
съществува алтернативно решение, 
което не оказва въздействие върху 
хората или животните. За целите на 
настоящия регламент опитите върху 
гръбначни животни не се повтарят.

Or.it

Обосновка

Регламентът има за цел устойчив подход, който подчертава безопасността на 
продуктите и съвместимостта по отношение на здравето на хората и животните и 
околната среда. 

Изменение 418
Anja Weisgerber

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 
уведомява Агенцията и притежателя на 
информацията за това. В рамките на два 

3. Когато не се постигне такова 
споразумение до 2 месеца след подаване 
на искането съгласно член 51, параграф 
2, както притежателят на 
информацията, така и бъдещият 
заявител незабавно уведомяват 
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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.

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. Както притежателят на 
информацията, така и бъдещият 
заявител подлежат на арбитраж със 
задължителна правна сила. 
Арбитражът се извършва съгласно 
правилата на призната независима 
арбитражна институция, избрана от 
притежателя на информацията след 
консултация с бъдещия заявител. 
Арбитражът започва и приключва 
бързо, като във всеки случай се 
приключва в срок от 6 месеца след 
като страните са уведомили 
Агенцията относно невъзможността 
да постигнат споразумение. 
Арбитражен орган взема решение 
относно пропорционалния дял на 
всички разходи, свързани със 
събирането и използването на 
информацията, който бъдещият 
заявител изплаща на притежателя на 
данните.

Or.en

Обосновка

Притежателите на данни и бъдещите заявители имат дългогодишен опит във 
воденето на успешни преговори относно условията за компенсиране във връзка с 
данните. Националните съдилища нямат особено голям опит в тази област, именно 
тъй като в повечето случаи страните директно разрешават тези въпроси. 
Признатите независими арбитражни органи биха били по-подходящи за разрешаване 
на спорове в случаите, в които не може да се постигне споразумение. 
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Изменение 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В рамките на 4 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, плановете за действие се 
установяват и изпълняват на 
национално равнище, за да 
подпомогнат устойчивото използване 
на биоциди. Плановете за действие се 
преразглеждат на всеки три години.

Or.en

Обосновка

Държавите-членки разработват устойчиви мерки за фазата на използване. 

Изменение 420
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – уводна част

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. Докладите за прилагането 
се публикуват ежегодно на 
съответната интернет страница на 
Комисията. Докладът включва:

Or.en

Обосновка

Докладите за прилагането следва да се актуализират във възможно най-голяма 
степен, а в държавите-членки следва редовно да се разпространяват най-добрите 
практики. 
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Изменение 421
Csaba Sándor Tabajdi

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, както и действията, 
предприети за понижаване на риска 
от възникване на такива случаи в 
бъдеще.

Or.en

Обосновка

Най-добрите практики следва да се разпространяват в държавите-членки. 

Изменение 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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, особено по отношение на 
уязвимите групи.

Or.en
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Изменение 423
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Най-късно две години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията представя 
доклад относно оценката на риска за 
здравето на хората и околната среда, 
предизвикан от използването на 
наноматериали в биоцидите, както и 
относно специфичните мерки, които 
по целесъобразност следва да се 
предприемат във връзка с тях.

Or.fr

Обосновка

Веществата, включващи наноматериали, попадат в обхвата на регламента. 
Въздействието на тези вещества върху здравето и околната среда обаче 
понастоящем е малко известно. Наложително е незабавно да се проведат проучвания 
за оценка на тяхното въздействие, така че евентуално да се предвидят специфични 
мерки. 

Изменение 424
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. В срок от пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията изготвя доклад 
относно въздействието на 
разпространението на биоциди в 
околната среда. Комисията 
представя доклада на Европейския 
парламент и на Съвета.
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Or.fr

Обосновка

Много биоциди не се използват в затворени системи, а се освобождават в околната 
среда, например във водите. В тази област няма достатъчно налични данни. 
Необходимо е подробно проучване на въздействието им върху околната среда. 

Изменение 425
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. В срок от две години от влизането 
в  сила на настоящия регламент 
Комисията предлага преразглеждане 
на регламента, с цел да се предвиди 
опростена процедура за оценка на 
веществата, които се състоят от 
естествени растителни екстракти и 
чийто токсикологичен профил не 
представлява риск за здравето на 
човека.

Or.fr

Изменение 426
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it
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Изменение 427
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 428
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – букви г a – г г (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or.it

Обосновка

Информацията трябва да третира като поверителна, защото е чувствителна от 
търговска гледна точка, и следва да включва и датата на издаване и датата на 
изтичане на разрешението, дозировките и инструкциите за употреба, както и 
местонахождението на производствения обект на биоцида. 
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Изменение 429
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въпреки това, когато е необходимо 
спешно действие за защита здравето на 
човека, безопасността или околната 
среда, Агенцията или компетентните 
органи могат да оповестят 
информацията, посочена в настоящия 
параграф.

 Въпреки това, когато е необходимо 
спешно действие за защита здравето на 
човека, безопасността или околната 
среда, Агенцията или компетентните 
органи предприемат необходимите 
мерки, за да оповестят информацията, 
посочена в настоящия параграф.

Or.fr

Обосновка

Наложително е да се гарантира прозрачността при спешни случаи, за да се защити 
здравето, безопасността на лицата или околната среда. 

Изменение 430
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Следната информация за активните 
вещества, притежавана от 
компетентните органи, от Агенцията 
или, в зависимост от случая, от 
Комисията, се предоставя безплатно на 
разположение на обществеността.

1. Следната информация за активните 
вещества, притежавана от 
компетентните органи, от Агенцията 
или, в зависимост от случая, от 
Комисията, се предоставя безплатно на 
разположение на обществеността в 
единна база данни, в структуриран 
формат поне на съответната 
страница на Комисията в интернет.

Or.en

Обосновка

Информацията относно биоцидите се публикува по структуриран начин, който 
позволява търсене, в интернет, на първо място на страницата на Комисията в 
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интернет, която се отнася за биоцидите. 

Изменение 431
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) ясно посочване дали активното 
вещество се определя като устойчиво, 
биоакумулиращо и токсично (PBT) 
или много устойчиво и много 
биоакумулиращо (vPvB) в 
съответствие с приложение XIII към 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 или като 
вещество, за което се счита, че 
нарушава функциите на 
ендокринната система, или дали е 
било класифицирано в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 1272/2008 като 
едно от следните вещества: 
канцерогенно; мутагенно; 
невротоксично; имунотоксично; 
токсично за репродукцията; 
сенсибилизиращо.

Or.en

Обосновка

Необходимо е позоваване на класификацията на някои биоцидни вещества съгласно 
действащото законодателство на ЕС. 

Изменение 432
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) аналитични методи, ако се изискват в 
съответствие с приложение II или III 

з) аналитични методи, ако се изискват в 
съответствие с приложение II или III 
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към настоящия регламент, които правят 
възможно откриването на опасно 
вещество при изпускане в околната
среда, както и определянето на пряката 
експозиция на хората.

към настоящия регламент, които правят 
възможно откриването на опасно 
вещество при изпускане в околната 
среда (включително водни ресурси и 
питейна вода), както и определянето на 
пряката експозиция на хората.

Or.en

Обосновка

С цел да се поясни, че аналитични методи също следва да са на разположение за 
анализиране на водните ресурси и питейната вода. 

Изменение 433
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Предоставя се безплатно публичен 
достъп до списък с детайли относно 
биоцидите, за които е получено 
разрешение в съответствие с член 16, 
параграф 3, и относно съответните 
производители.

Or.de

Обосновка

Крайните ползватели трябва да могат да правят разграничение между биоциди с 
нисък и биоциди с висок риск и да вземат на базата на това решения за закупуване. 

Изменение 434
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Производители, вносители и (1) Производители, вносители и 
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професионални потребители на биоциди 
водят в продължение най-малко на три 
години регистър на биоцидите, които 
произвеждат, пускат на пазара или
използват. При поискване те 
предоставят съответната информация, 
съдържаща се в тези регистри, на 
компетентния орган.

професионални потребители на биоциди 
водят в продължение най-малко на три 
години регистър на биоцидите, които 
използват, като той съдържа 
наименованието на биоцида, времето 
и дозировката на приложение, района 
и изделията и материалите, върху 
които е използван биоцидът.

При поискване те предоставят 
съответната информация, съдържаща се 
в тези регистри, на разположение на 
компетентния орган. Трети страни, 
като представители на индустрията 
за питейна вода, търговците на 
дребно и жителите, могат да 
поискат достъп до тази информация, 
като се обърнат към компетентния 
орган.
По искане на компетентните органи 
производителите на биоциди 
извършват наблюдение след издаване 
на разрешението. Те уведомяват 
компетентните органи за 
съответните резултати.

Or. en

Обосновка

Този подход също така е включен в Регламента относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита (1107/2009): член 67 − Съхраняване на 
документация, параграфи 1-3, следва също да бъде включен в новия регламент за 
биоцидите.

Изменение 435
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производители, вносители и 
професионални потребители на биоциди 
водят в продължение най-малко на три

1. Производители, вносители и 
професионални потребители на биоциди 
водят в продължение най-малко на 



PE439.891v02-00 70/97 AM\810555BG.doc

BG

години регистър на биоцидите, които 
произвеждат, пускат на пазара или 
използват. При поискване те 
предоставят съответната информация, 
съдържаща се в тези регистри, на 
компетентния орган.

десет години регистър на биоцидите, 
които произвеждат, пускат на пазара 
или използват. При поискване те 
предоставят съответната информация, 
съдържаща се в тези регистри, на 
компетентния орган.

Or.fr

Обосновка

Срокът, за който се съхранява регистърът, трябва да бъде достатъчно дълъг, за да 
се гарантира контролът от страна на компетентния орган. Предложеният срок от 
десет години съответства на срока, предвиден в Регламента относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и препарати 
(REACH). 

Изменение 436
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – уводна 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:

Or.it

Обосновка

Биоцидите с нисък риск могат да бъдат обозначени като такива на етикета. 
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Изменение 437
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – уводна 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. Описанието „биоцид с 
нисък риск“ се прилага само за 
продуктите, разрешени в 
съответствие с член 16, параграф 3.
Освен това етикетът трябва ясно и 
незаличимо да показва следното:

Or.de

Обосновка

Крайните ползватели трябва да могат да правят разграничение между биоциди с 
нисък и биоциди с висок риск и да вземат на базата на това решения за закупуване. 

Изменение 438
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) при целесъобразност дали 
продуктът съдържа наноматериали и 
евентуални специфични рискове;

Or.fr

Обосновка

Въздействието на тези вещества върху здравето и околната среда понастоящем е 
малко известно. Необходимо е потребителите да бъдат правилно информирани. 
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Изменение 439
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) думата „нано” в скоби се поставя 
след наименованията на всички 
наноматериали;

Or.en

Обосновка

Съдържащите се в биоцидите наноматериали трябва да бъдат ясно обозначени при 
етикетирането. 

Изменение 440
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква д 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it

Обосновка

Изразената в метрични единици дозировка не е разбираема за непрофесионални 
ползватели и следователно е трудно разбираема за потребителя. Изисква се 
фигуриращата на етикета дозировка да е изразена по разбираем и подходящ за 
крайния потребител начин. 
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Изменение 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) ако е съпроводен от брошура, 
изречение „Прочети инструкциите 
преди употреба“;

ж) ако е съпроводен от брошура, 
изречение „Прочети инструкциите 
преди употреба“ и, когато е 
приложимо, предупреждение за 
уязвимите групи;

Or.en

Обосновка

Следва да се осигурят по-добри насоки върху етикетите на биоциди за уязвимите 
групи. 

Изменение 442
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква м a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма)  по целесъобразност, описанието 
„биоцид с нисък риск“ за продуктите, 
разрешени в съответствие с член 16, 
параграф 3.

Or.de

Обосновка

Крайните ползватели трябва да могат да правят разграничение между биоциди с 
нисък и биоциди с висок риск и да вземат на базата на това решения за закупуване. 
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Изменение 443
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Биоцидите, пуснати на пазара на 
територията на държавите-членки, 
се етикетират на националния език 
или езици на държавата, в която се 
предлагат на пазара.

Or.fr

Обосновка

Потребителите, както и лицата, действащи от името на надзорните органи, трябва 
да имат достъп до информацията на своя роден език. 

Изменение 444
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да приема подробни 
правила за видовете информация, която 
се въвежда в Регистъра на биоцидите 
на Общността и свързаните с нея 
процедури съгласно процедурата, 
посочена в член 72, параграф 2.

5. С цел да се гарантира правилното 
функциониране на европейския 
регистър на биоцидите, Комисията 
може да приема, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 71 а и при изпълнение на 
условията, посочени в членове 71б и 
71в, подробни правила за видовете 
информация, която се въвежда в 
регистъра, и свързаните с нея 
процедури.

Or.en

Обосновка

Правилното функциониране на европейския регистър на биоцидите в целия ЕС изисква 
установяването на подробни мерки, свързани с поддържането на регистъра, чрез 
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делегирани актове. 

Изменение 445
Mario Pirillo

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.

Or.it

Обосновка

Биоцидите с нисък риск могат да бъдат обозначени като такива в рекламите. 

Изменение 446
Anja Weisgerber

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 или за 
околната среда. Рекламата на биоцида 
не може в никакъв случай да съдържа 
изрази като „биоцид с нисък риск“, 
„нетоксичен“, „безвреден“ или други 
подобни означения. Реклама, при 
която се използва описанието 
„биоцид с нисък риск“, е допустима 
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само за продуктите, разрешени в 
съответствие с член 16, параграф 3.

Or.de

Обосновка

Крайните ползватели трябва да могат да правят разграничение между биоциди с 
нисък и биоциди с висок риск и да вземат на базата на това решения за закупуване. 

Изменение 447
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – алинея 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) по целесъобразност, предложения 
за прагови стойности за 
специфичен(ни) биоцид(и) или групи 
биоциди в изделия за кратък период.

Or.en

Обосновка

Някои биоциди, които не са разрешени в ЕС, се използват с готовност в страни извън 
ЕС: поради това кръстосаното замърсяване на изделия не може да бъде напълно 
изключено. При необходимост Агенцията трябва да е в състояние да се отклони от 
общата прагова стойност от 0,01% за третирани изделия за кратък период, както е 
посочено в член 47, параграф 1. 

Изменение 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) предоставяне на насоки и 
инструменти за етапа на използване, 
и по-специално:
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- мерки за интегрирано управление на 
вредителите, за конкретни 
вредители,
- наблюдение на използването на 
биоциди,
- най-добри практики при 
използването на биоциди с цел 
ограничаване използването на тези 
продукти до минималната 
необходима доза,
- управление на вредителите в 
чувствителни области като 
училища, работни места, детски 
градини, обществени места, 
крайбрежни зони на езера, канали и 
реки, центрове за гериатрични грижи,
- техническо оборудване за прилагане 
на биоциди и свързания с него 
контрол.

Or.en

Изменение 449
Dagmar Roth-Behrendt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) определя се такса в намален размер за 
малки и средни предприятия по смисъла 
на Препоръка 2003/361/ЕО относно 
определението за микро-, малки и 
средни предприятия; това не оказва 
въздействие върху отговорността на 
съответния компетентен орган за 
осъществяването на  внимателна 
оценка в съответствие с 
разпоредбите на настоящия 
регламент;

Or.de



PE439.891v02-00 78/97 AM\810555BG.doc

BG

Обосновка

Таксите отразяват необходимата работа и факта, че тя е осъществена по 
необходимия и ефективен начин. Поради това една годишна такса без обосновка не е 
приемлива и такси следва да се изискват само ако това е наистина необходимо. 

Изменение 450
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) определя се такса в намален размер за 
малки и средни предприятия по смисъла 
на Препоръка 2003/361/ЕО относно 
определението за микро-, малки и 
средни предприятия. Това по никакъв 
начин не променя отговорността на 
оценяващия компетентен орган да 
извърши цялостна оценка съгласно 
настоящия регламент;

Or.en

Обосновка

При отсъствието на всякаква обосновка не следва да се прилага годишна такса и 
преди въвеждането на подобни мерки следва да се проведе цялостна програма по 
консултиране.  Приема се, че Комисията и държавите-членки трябва да са в 
състояние да покрият разходите, но таксите не следва да бъдат пречка пред 
търговията от чисто икономически съображения, тъй като биоцидите имат 
ключово значение във всички области на общественото здраве. 

Изменение 451
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква б a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) структурата на таксите взема 
предвид факта, че продуктът, за 
който е поискано разрешение, 
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отговаря на критериите за продукт с 
нисък риск;

Or.fr

Обосновка

Структурата на таксите може да позволи предоставянето на стимули за 
производство на продукти с нисък риск. 

Изменение 452
Dagmar Roth-Behrendt

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

заличава се

Or.de

Обосновка

Таксите отразяват необходимата работа и факта, че тя е осъществена по 
необходимия и ефективен начин. Поради това една годишна такса без обосновка не е 
приемлива и такси следва да се изискват само ако това е наистина необходимо. 

Изменение 453
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква г 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) годишна такса се дължи само когато 
заплащането й е действително 
необходимо;

Or.it
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Обосновка

Изискването за плащане на годишна такса не може да се предвиди предварително. 
Таксата следва да се прилага само когато е действително необходима. 

Изменение 454
Cristian Silviu Buşoi

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 налага единствено 
когато е действително необходима.

Or.en

Обосновка

При отсъствието на всякаква обосновка не следва да се прилага годишна такса и 
преди въвеждането на подобни мерки следва да се проведе цялостна програма по 
консултиране.  Приема се, че Комисията и държавите-членки трябва да са в 
състояние да покрият разходите, но таксите не следва да бъдат пречка пред 
търговията от чисто икономически съображения, тъй като биоцидите имат 
ключово значение във всички области на общественото здраве. 

Изменение 455
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква д 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) структурата и размерът на таксите 
вземат предвид работата, която съгласно 
настоящия регламент се изисква да бъде 
извършена от Агенцията и 
компетентните органи, и се фиксират на 
равнище, което да гарантира, че 
полученият от тях приход, когато се 
комбинира с други източници на 
приходи за Агенцията според 
настоящия регламент, е достатъчен да 
покрие разходите по предоставените 

д) такси се налагат само ако това е 
действително необходимо. 
Структурата и размерът на таксите 
вземат предвид работата, която съгласно 
настоящия регламент се изисква да бъде 
извършена от Агенцията и 
компетентните органи, и се фиксират на 
равнище, което да гарантира, че 
полученият от тях приход, когато се 
комбинира с други източници на 
приходи за Агенцията според 
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услуги. настоящия регламент, е достатъчен да 
покрие разходите по предоставените 
услуги.

Or.de

Обосновка

Таксите отразяват необходимата работа и факта, че тя е осъществена по 
необходимия и ефективен начин. Поради това една годишна такса без обосновка не е 
приемлива и такси следва да се изискват само ако това е наистина необходимо. 

Изменение 456
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) таксите не могат да надвишат 45 
000 евро.

Or.de

Обосновка

Размерът на таксите трябва да отразява таксите, които понастоящем се прилагат 
в Европа: 

Изменение 457
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 71 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71a
Упражняване на делегиране

1. Правомощията за приемане на 
делегирани актове, посочени в член 6, 
параграф 4, член 8, параграф 5, член 
12, параграф 5, член 13, параграф 1, 
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член 14, член 19, параграф 3, член 21, 
параграф 5, член 42, член 46, параграф 
4, член 60, параграф 5, член 70, 
параграф 1, член 73 и член 77, 
параграф 1, се предоставят на 
Комисията за период от 5 години след 
влизането в сила на настоящата 
директива.  Комисията изготвя 
доклад относно делегираните 
правомощия най-късно 6 месеца преди 
края на петгодишния период. 
Делегирането на правомощия 
автоматично се удължава за периоди 
с еднаква продължителност, освен 
ако Европейският парламент и 
Съветът не го оттеглят в 
съответствие с член 71б.
2. Веднага след като приеме делегиран 
акт Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета във връзка с това.
3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при изпълнение на 
условията, посочени в членове 71б и 
71в.

Or.en

Обосновка

Съгласно член 290 ДФЕС подробните разпоредби относно делегирането на 
правомощия трябва да бъдат установени в регламента. 

Изменение 458
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 71 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71б
Оттегляне на делегиране
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1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 4, член 8, 
параграф 5, член 12, параграф 5, член 
13, параграф 1, член 14, член 19, 
параграф 3, член 21, параграф 5, член 
42, член 46, параграф 4, член 60, 
параграф 5, член 70, параграф 1, член 
73 и член 77, параграф 1, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета.
2. Институцията, която е започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли 
делегирането на правомощия се 
стреми да уведоми другата 
институция и Комисията в разумен 
срок преди вземането на окончателно 
решение, като посочва делегираните 
правомощия, които биха могли да 
подлежат на оттегляне, и 
евентуалните причини за оттегляне.
3. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощията, определени в него. То 
влиза в сила незабавно или на по-късна 
дата, определена в него. Решението не 
засяга валидността на делегираните 
актове, които вече са влезли в сила. 
То се публикува в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Or.en

Обосновка

Съгласно член 290 ДФЕС подробните разпоредби относно делегирането на 
правомощия трябва да бъдат установени в регламента. 
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Изменение 459
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 71 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71в
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
рамките на срок от три месеца от 
датата на уведомяване.
По инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
може да се удължи с един месец.
2. Ако след изтичане на този срок, 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
срещу делегиран акт, той се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът представят възражения 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила. Институцията, която е 
представила възражения, посочва 
причините за възражение срещу 
делегирания акт.

Or.en

Обосновка

Съгласно член 290 ДФЕС подробните разпоредби относно делегирането на 
правомощия трябва да бъдат установени в регламента. 
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Изменение 460
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато се прави позоваване на 
настоящия параграф, се прилагат 
член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6, и член 7 
от Решение 1999/468/ЕО, като се 
вземат предвид разпоредбите на член 
8 от него.

заличава се

Or.en

Обосновка

Поради привеждането в съответствие на режима на комитология с новата система 
на делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС, процедурата по регулиране с 
контрол няма да се прилага за настоящия регламент. 

Изменение 461
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да адаптира 
приложенията към научно-техническия 
прогрес.

С цел да вземе под внимание 
техническият прогрес, Комисията 
може да адаптира, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 71а и при изпълнение на 
условията, посочени в членове 71б и 
71в, приложенията към научно-
техническия прогрес.

Or.en

Обосновка

За да се приведе режимът на комитология в съответствие с новата система на 
делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС. 



PE439.891v02-00 86/97 AM\810555BG.doc

BG

Изменение 462
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да адаптира 
приложенията към научно-техническия 
прогрес.

Комисията адаптира приложенията към 
научно-техническия прогрес.

Or.de

Изменение 463
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.en

Обосновка

За да се приведе режимът на комитология в съответствие с новата система на 
делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС. 

Изменение 464
Tiziano Motti

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато, въз основата на нови Когато, въз основата на нови 
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доказателства, държава-членка има 
основателни причини да счита, че даден
биоцид, въпреки че отговаря на 
изискванията на настоящия регламент, 
представлява сериозен риск за здравето 
на хората, здравето на животните или за 
околната среда, тя може да предприеме 
съответни временни мерки. Държавата-
членка незабавно уведомява за това
Комисията и останалите държави-
членки и им предоставя мотивите за 
своето решение, основано на новите 
доказателства.

доказателства, държава-членка има 
основателни причини да счита, че даден 
биоцид, въпреки че отговаря на 
изискванията на настоящия регламент, 
представлява сериозен непосредствен 
или дългосрочен риск за здравето на 
хората, и по-специално децата, 
здравето на животните или за околната 
среда, тя може да предприеме съответни 
временни мерки. Държавата-членка 
незабавно уведомява за това Комисията 
и останалите държави-членки и им 
предоставя мотивите за своето решение, 
основано на новите доказателства.

Or.it

Обосновка

Необходимо уточнение, за да се подчертае фактът, че децата са по-уязвими спрямо 
вредни продукти в сравнение с възрастните, на базата на които предложението за 
регламент основава критериите за търпимост.  Децата често и без да знаят за това, 
се намират на места, които са били пръскани с биоциди и пестициди, и проявяват 
реакции – незабавно или след известно време – които пряко или косвено се дължат на 
вредните вещества. 

Изменение 465
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато, въз основата на нови 
доказателства, държава-членка има 
основателни причини да счита, че даден 
биоцид, въпреки че отговаря на 
изискванията на настоящия регламент, 
представлява сериозен риск за здравето 
на хората, здравето на животните или за 
околната среда, тя може да предприеме 
съответни временни мерки. Държавата-
членка незабавно уведомява за това 
Комисията и останалите държави-
членки и им предоставя мотивите за 

Когато, въз основата на нови 
доказателства, държава-членка има 
основателни причини да счита, че даден 
биоцид, въпреки че отговаря на 
изискванията на настоящия регламент, 
представлява сериозен риск за здравето 
на хората, здравето на животните или за 
околната среда, и по-специално за 
уязвимите групи, както и риск за 
неизпълнение на стандартите за 
качество, посочени в Директива 
2000/60/ЕО, тя може да предприеме 
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своето решение, основано на новите 
доказателства.

съответни временни мерки. Държавата-
членка незабавно уведомява за това
Комисията и останалите държави-
членки и им предоставя мотивите за 
своето решение.

Or.en

Обосновка

Гарантиране прилагането на принципите на субсидиарност и на предпазните мерки. 
Държавите-членки трябва да прилагат вторично европейско право като например 
Рамковата директива за водите. С оглед на новоприетия Регламент относно 
продуктите за растителна защита държавите-членки имат съответна свобода на 
действие с цел да защитят своите граждани и уязвимите екосистеми. 

Изменение 466
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 72, 
параграф 3, дава разрешение за 
временната мярка за период от време, 
определен в решението или изисква 
от държавата-членка да отмени 
временната мярка.

заличава се

Or.en

Обосновка

Съгласно член 193 от новоприетия Договор за ЕС държавите-членки могат да 
запазят съществуващите или да въведат по-строги предпазни мерки за подобряване 
на качеството на околната среда и опазването на човешкото здраве. 
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Изменение 467
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ще продължи да 
изпълнява работната програма за 
системно проучване на всички 
съществуващи активни вещества, която 
започна в съответствие с член 16, 
параграф 2 от Директива 98/8/ЕО и ще 
завърши до 14 май 2014 г. Комисията 
може да приеме правила за прилагане с 
цел изпълнение на работната програма и 
определяне на съответните права и 
задължения на компетентните органи и 
участниците в програмата. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 72, параграф 4.

1. Комисията ще продължи да 
изпълнява работната програма за 
системно проучване на всички 
съществуващи активни вещества, която 
започна в съответствие с член 16, 
параграф 2 от Директива 98/8/ЕО и ще 
завърши до 14 май 2014 г. С цел да 
гарантира плавен преход, Комисията 
може да приеме, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 71а и при изпълнение на 
условията, посочени в членове 71б и 
71в, правила за прилагане с цел 
изпълнение на работната програма и 
определяне на съответните права и
задължения на компетентните органи и 
участниците в програмата; както и, в 
зависимост от напредъка на 
работната програма, решение за 
удължаване на нейния срок за 
определен период.

Or.en

Обосновка

За да се приведе режимът на комитология в съответствие с новата система на 
делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС. 

Изменение 468
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В зависимост от напредъка на 
работната програма, Комисията 

заличава се
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може да я удължи за определен 
период. Тази мярка, предназначена да 
измени несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
72, параграф 4.

Or.en

Обосновка

За да се приведе режимът на комитология в съответствие с новата система на 
делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС. 

Изменение 469
Christa Klaß

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.

С цел да осъществи напредък по
работната програма Комисията, 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 71а и при 
изпълнение на условията, посочени в 
членове 71б и 71в, 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.

Or.en
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Обосновка

За да се приведе режимът на комитология в съответствие с новата система на 
делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС. 

Изменение 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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 датата 
на решението.

Or.en

Обосновка

Законодателният текст следва ясно да посочва приложимите срокове. 
Компетентните органи са постигнали преди това съгласие относно срок от две 
години. 
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Изменение 471
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Биоцидите, за които компетентният 
орган на държавата-членка е отхвърлил 
заявление за разрешение, подадено по 
параграф 3 или е взел решение да не 
издаде разрешение, повече няма да 
бъдат пускани на пазара след изтичане 
на 6-месечен период, считано от датата 
на това отхвърляне или решение.

4. Биоцидите, за които компетентният 
орган на държавата-членка е отхвърлил 
заявление за разрешение, подадено по 
параграф 3 или е взел решение да не 
издаде разрешение, повече няма да 
бъдат пускани на пазара след изтичане 
на 6-месечен период, считано от датата 
на това отхвърляне или решение. 
Унищожаването, съхраняването и 
използването на съществуващите 
наличности на биоциди, за които 
компетентният орган на държавата-
членка е отхвърлил заявление за 
разрешение, внесено съгласно 
параграф 3, или е решил да не даде 
разрешение, е разрешено до 
осемнадесет месеца след датата на 
влизане в сила на включването.

Or.en

Обосновка

Сроковете за унищожаване, съхраняване и използване на съществуващите наличности 
на биоциди следва да съгласувани в целия член. 

Изменение 472
Dan Jørgensen

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 

 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 
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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.

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 2013 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.

Or. en

Изменение 473
Anja Weisgerber

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 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 12-месечен период, 
считано от датата на решението.

Or.de
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Обосновка

Срокът трябва да се удължи, така че да отчита цикъла на стопанска дейност на 
вносителите. Търгуващите поръчват стоки в срок до 18 месеца преди пускането им 
на пазара. Срок от 12 месеца би гарантирал необходимата правна сигурност за 
вносителите. 

Изменение 474
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1а (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 
на член 80, или дванадесет месеца 
след датата, посочена в алинея втора 
на същия член, като важи по-късната 
от двете дати.

Or.en

Обосновка

Добавянето на настоящия параграф, взет от член 80, гарантира последователни 
мерки за новите продукти, които попадат в приложното поле на регламента относно 
биоцидите. 

Изменение 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 82

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82 заличава се
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Преходни мерки относно 
материалите, влизащи в контакт с 
храни
1. Заявления за разрешение на 
биоциди, които представляват 
материали, влизащи в контакт с 
храни и които са били на пазара на 
[ОВ: въведете датата, посочена в 
първа алинея на член 85] се подават 
най-късно до 1 януари 2017 г.
Материали, влизащи в контакт с 
храни, които са били на пазара на 
[ОВ: въведете датата, посочена в 
първа алинея на член 85], за които е 
било подадено заявление в 
съответствие с параграф 1, могат да 
останат на пазара до датата на 
решението за издаване на разрешение 
или за отказ за издаване на 
разрешение. В случай че бъде отказано 
издаване на разрешение за пускане на 
такъв биоцид с нисък риск на пазара, 
такъв биоцид не може повече да бъде 
пускан на пазара след изтичане на 6-
месечен период, считано от датата 
на решението.
Материали, влизащи в контакт с 
храни, които са били на пазара на 
[ОВ: въведете датата, посочена в 
първа алинея на член 85], за които е 
било подадено заявление в 
съответствие с параграф 1, могат да 
останат на пазара до шест месеца от 
датата, посочена в параграф 1.
2. Унищожаването, съхраняването и 
използването на съществуващи 
наличности от биоциди с нисък риск, 
които не са разрешени за 
съответната употреба от 
компетентните власти или от 
Комисията, е разрешено до дванайсет 
месеца след датата на решението, 
посочена в първа алинея на параграф 1 
или дванадесет месеца след датата, 
посочена във втора алинея на 
параграф 1, като важи по-късната от 
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двете дати.

Or.fr

Обосновка

Материалите, които влизат в контакт с храни, вече са уредени в Регламент (ЕО) № 
1935/2004. Този регламент може би не обхваща всички аспекти на оценката на тези 
материали и на употребата им, но новите ограничения трябва да се въвеждат чрез 
преразглеждане на законодателството в областта на материалите, които влизат в 
контакт с храни, и на Регламента относно биоцидите, за да се избегне препокриване 
на нормативната уредба и оценките.

Изменение 476
Julie Girling

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-
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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 
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.

Or.en

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. 


