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Изменение 227
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.de

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 3, буква и) на същия вносител. 
Както при Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH) следва не само „първото доставяне“, а „всяко 
доставяне“ на продукта да съставлява „пускане на пазара“, за да може на всеки етап 
да действат разпоредбите за защита на здравето и околната среда. Заявлението за 
разрешение е необходимо, разбира се, само при първото пускане на пазара. 

Изменение 228
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it
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Изменение 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.fr

Обосновка

Лицето, отговорно за пускането на разрешен продукт на пазара, не винаги е 
идентично с притежателя на разрешението. Промишлеността се нуждае от тази 
гъвкавост по веригата на доставки. Текстът следва изрично да постанови, че когато 
заявителят желае да получи разрешение за рамкова формулация, той трябва да внесе 
едно заявление за разрешение, което да обхваща всички продукти, предвидени във 
формулацията. 

Изменение 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en
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Обосновка

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

Изменение 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявителят може да подаде само 
едно заявление за разрешение за група 
продукти, за които се предвижда 
издаване на разрешение по една 
рамкова формулация.

Or.en

Обосновка

Промишлеността се нуждае от такава гъвкавост по веригата на доставки. Текстът 
следва изрично да уточни, че в случай че заявителят би желал да му бъде издадено 
разрешение за рамкова формулация, той трябва да внесе едно заявление, което да 
обхваща всички продукти, предвидени като част от рамковата формулация. 
Понастоящем текстът не съдържа подобно уточнение. 

Изменение 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявителят може да подаде само 
едно заявление за разрешение за група 
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продукти, за които се предвижда 
издаване на разрешение в контекста 
на една рамкова формулация.

Or.fr

Обосновка

Лицето, отговорно за пускането на разрешен продукт на пазара, не винаги е 
идентично с притежателя на разрешението. Промишлеността се нуждае от тази 
гъвкавост по веригата на доставки. Текстът следва изрично да постанови, че когато 
заявителят желае да получи разрешение за рамкова формулация, той трябва да внесе 
едно заявление за разрешение, което да обхваща всички продукти, предвидени във 
формулацията. 

Изменение 233
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 – алинея 2 a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством рамкова директива за 
действия на Общността се 
установят и прилагат задължителни 
мерки, включващи въвеждането на 
национални планове за действие, 
интегрирано управление на 
вредителите,  мерки за намаляване на 
риска и насърчаване на алтернативи, 
с цел да се постигне устойчива 
професионална употреба на биоциди.
Две години след приемането на 
настоящия регламент Комисията 
представя предложение на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or.en
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Изменение 234
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5  a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Нашествията на вредни 
организми трябва да се 
предотвратяват посредством 
подходящи възпиращи мерки за 
тяхното прогонване или отблъскване. 
Освен това трябва да се предприемат 
други предпазни мерки, например 
правилно складиране на стоки, 
спазване на стандартите за хигиена и 
незабавно изхвърляне на отпадъците. 
Само след като тези мерки не са 
постигнали резултат, следва да се 
предприемат допълнителни мерки. 
Биоцидите с нисък риск за хората, 
животните и околната среда следва 
винаги да се използват преди 
останалите биоциди. Биоциди, които 
се използват с цел да навредят, убият 
или унищожат животни, способни да 
изпитват болка и стрес, следва да се 
използват само като последна 
възможна мярка.

Or.en

Обосновка

Член 15 следва да се разшири с нов параграф 1, в който да се включат норми относно 
устойчивото използване на биоциди. 

Изменение 235
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б – подточка i 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достатъчно е ефективен; i) необходим е и е достатъчно 
ефективен;

Or.en

Обосновка

Гарантира последователността при опазването на околната среда и защитата на 
здравето на човека. Необходимо е да се спазват всички относими стандарти на 
Общността за опазване на околната среда. Това се гарантира и с Директива 98/8/ЕО 
относно биоцидите. Освен това защитата на уязвимите групи – както се предвижда 
в Регламент (ЕО) 1107/2009 относно продуктите за растителна защита – и 
комбинираното въздействие следва да се вземат предвид. 

Изменение 236
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б – подточка ii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) няма неприемливи последствия 
върху целевите организми, и по-
специално неприемлива резистентност 
или кръстосана резистентност или 
ненужно страдание или болка за 
гръбначните организми,

ii) няма действителни или 
потенциални последствия върху 
целевите организми, и по-специално 
неприемлива резистентност или 
кръстосана резистентност или ненужно 
страдание или болка за гръбначните 
организми,

Or.en

Обосновка

Гарантира последователността при опазването на околната среда и защитата на 
здравето на човека. Необходимо е да се спазват всички относими стандарти на 
Общността за опазване на околната среда. Това се гарантира и с Директива 98/8/ЕО 
относно биоцидите. Освен това защитата на уязвимите групи – както се предвижда 
в Регламент (ЕО) 1107/2009 относно продуктите за растителна защита – и 
комбинираното въздействие следва да се вземат предвид. 
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Изменение 237
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б – подточка iii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) няма неприемливи последствия сам 
по себе си или в резултат на 
остатъчните вещества, пряко или 
непряко, върху здравето на човека и на 
животните;

iii) няма незабавно или отложено 
вредно въздействие върху здравето на 
човека сам по себе си или в резултат на 
остатъчните вещества, включително 
върху здравето на уязвими групи от 
населението или на животните, пряко 
или чрез питейна вода (като се 
вземат предвид веществата от 
третирането на водата), храна, 
фуражи или въздух, или последици от 
работното място, или друго непряко 
въздействие, като се вземат предвид 
познатите кумулативни и синергични 
въздействия, когато са налице приети 
от Агенцията научни методи за 
оценка на тези въздействия, нито 
върху подпочвените води;

Or.en

Обосновка

Неприемливо е да се говори за „неприемливи“ последствия, когато става въпрос за 
здравето на човека. В контекста на разрешението за продукти за растителна 
защита, терминът „неприемлив“ се използва само когато става въпрос за ефекти 
върху околната среда. Тук следва да се използва формулировката на текста относно 
продуктите за растителна защита, още повече, че той също включва кумулативни и 
синергични въздействия. 

Изменение 238
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б – подточка iii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) няма неприемливи последствия сам 
по себе си или в резултат на 

iii) няма действителни или 
потенциални  вредни последствия сам 
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остатъчните вещества, пряко или 
непряко, върху здравето на човека и на 
животните;

по себе си или в резултат на своите 
метаболити и остатъчни вещества, 
пряко или непряко, върху здравето на 
хората, особено на уязвимите групи 
от населението, нито върху здравето
на животните

Or.en

Обосновка

Гарантира последователността при опазването на околната среда и защитата на 
здравето на човека. Необходимо е да се спазват всички относими стандарти на 
Общността за опазване на околната среда. Това се гарантира и с Директива 98/8/ЕО 
относно биоцидите. Освен това защитата на уязвимите групи – както се предвижда 
в Регламент (ЕО) 1107/2009 относно продуктите за растителна защита – и 
комбинираното въздействие следва да се вземат предвид. 

Изменение 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б – подточка iii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) няма неприемливи последствия сам 
по себе си или в резултат на 
остатъчните вещества, пряко или 
непряко, върху здравето на човека и на 
животните;

iii) няма незабавни или отложени 
неприемливи последствия сам по себе 
си или в резултат на остатъчните 
вещества, пряко или непряко, върху 
здравето на човека и на животните, 
като се вземат предвид уязвимите 
групи;

Or.en

Изменение 240
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б – подточка iv – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) няма неприемливи последствия, iv) няма действителни или 
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пряко или в резултат на остатъчните 
вещества, върху околната среда като се 
обръща особено внимание на следните 
фактори:

потенциални вредни последствия, 
пряко или в резултат на остатъчните 
вещества, върху околната среда като се 
обръща особено внимание на следните 
фактори:

Or.en

Обосновка

Гарантира последователността при опазването на околната среда и защитата на 
здравето на човека. Необходимо е да се спазват всички относими стандарти на 
Общността за опазване на околната среда. Това се гарантира и с Директива 98/8/ЕО 
относно биоцидите. Освен това защитата на уязвимите групи – както се предвижда 
в Регламент (ЕО) 1107/2009 относно продуктите за растителна защита – и 
комбинираното въздействие следва да се вземат предвид. 

Изменение 241
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б – подточка iv – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- бъдещи въздействия и 
разпространение в околната среда;

- бъдещи въздействия и 
разпространение в околната среда, 
включително разпространение на 
голямо разстояние;

Or.en

Обосновка

Гарантира последователността при опазването на околната среда и защитата на 
здравето на човека. Необходимо е да се спазват всички относими стандарти на 
Общността за опазване на околната среда. Това се гарантира и с Директива 98/8/ЕО 
относно биоцидите. Освен това защитата на уязвимите групи – както се предвижда 
в Регламент (ЕО) 1107/2009 относно продуктите за растителна защита – и 
комбинираното въздействие следва да се вземат предвид. 
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Изменение 242
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б – подточка iv – тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- заразяване на повърхностните води 
(включително в устията и морето), 
подпочвените води и питейната вода, 
въздуха и почвата;

- заразяване на повърхностните води 
(включително в устията и морето), 
подпочвените води и питейната вода, 
въздуха и почвата, като се вземат под 
внимание места, отдалечени от 
мястото на употреба на продукта, 
след пренасяне в околната среда на 
голямо разстояние;

Or.en

Обосновка

Привеждане в съответствие с формулировката на текста относно продуктите за 
растителна защита. 

Изменение 243
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en
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Изменение 244
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички нормални условия при които 
биоцидът може да бъде използван;

a) всички нормални условия или други 
реално възможни условия, като 
например инциденти, при които 
биоцидът може да бъде използван;

Or.en

Обосновка

Гарантира последователността при опазването на околната среда и защитата на 
здравето на човека. Необходимо е да се спазват всички относими стандарти на 
Общността за опазване на околната среда. Това се гарантира и с Директива 98/8/ЕО 
относно биоцидите. Освен това защитата на уязвимите групи – както се предвижда 
в Регламент (ЕО) 1107/2009 относно продуктите за растителна защита – и 
комбинираното въздействие следва да се вземат предвид. 

Изменение 245
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква в a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) кумулативни и синергични 
въздействия.

Or.en

Обосновка

Гарантира последователността при опазването на околната среда и защитата на 
здравето на човека. Необходимо е да се спазват всички относими стандарти на 
Общността за опазване на околната среда. Това се гарантира и с Директива 98/8/ЕО 
относно биоцидите. Освен това защитата на уязвимите групи – както се предвижда 
в Регламент (ЕО) 1107/2009 относно продуктите за растителна защита – и 
комбинираното въздействие следва да се вземат предвид. 
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Изменение 246
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предоставянето на разрешение за 
пускане на пазара на биоцид с нисък 
риск зависи от това, доколко той 
отговаря на изискванията, посочени в 
параграф 1, букви б), в) и г).

3. Разрешение за пускане на пазара на 
биоцид с нисък риск може да се 
предостави само ако активните 
вещества са оценени като активни 
вещества с нисък риск и са включени в 
приложение I (или отделно 
приложение), освен това 
предоставянето на разрешението
зависи от това, доколко той отговаря на 
изискванията, посочени в параграф 1, 
букви а), б), в) и г).

Or.en

Обосновка

Предложението на Комисията не гарантира никаква оценка на равнище ЕС на 
активните вещества с нисък риск. Абсолютно неясно е какви активни вещества 
могат да се съдържат в продукт с нисък риск. За да се категоризира който и да е 
продукт като продукт с нисък риск, е наложително да се знае какво се съдържа в 
него. Поради това активните вещества на продуктите с нисък риск следва най-
малкото да бъдат подложени на оценка на равнище ЕС и включени в приложение І, за 
да могат да бъдат признати като продукти с нисък риск. 

Изменение 247
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – буква б a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) считано за притежаващо 
свойства, водещи до ендокринни 
смущения. 

Or.en
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Обосновка

Поради здравните рискове, свързани с тези вещества, достъпът на обществеността 
до тях не следва да се позволява. 

Изменение 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – буква б a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) невротоксично или 
имунотоксично въздействие върху 
развитието.

Or.en

Изменение 249
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Един биоцид се счита за биоцид с 
нисък риск, ако съдържащите се в него 
активни вещества са включени в 
приложение І и ако отговаря и на двете 
условия, както следва:

Or.en

Обосновка

Предложението на Комисията не гарантира никаква оценка на равнище ЕС на 
активните вещества с нисък риск. Абсолютно неясно е какви активни вещества 
могат да се съдържат в продукт с нисък риск. За да се категоризира който и да е 
продукт като продукт с нисък риск, е наложително да се знае какво се съдържа в 
него. Поради това активните вещества на продуктите с нисък риск следва най-
малкото да бъдат подложени на оценка на равнище ЕС и включени в приложение І, за 
да могат да бъдат признати като продукти с нисък риск. 
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Изменение 250
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Изменение 251
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 - буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) кумулативните въздействия 
както на активните, така и на 
неактивните вещества са разгледани 
и са определени като въздействия с 
нисък риск.

Or.en

Изменение 252
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При все това са необходими конкретни 
мерки за устойчиво използване с 
подходящи технологии за контрол 
върху използването, ако даден биоцид
отговаря на поне две от следните 
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условия:

Or.en

Изменение 253
Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) биоцидът съдържа едно или повече 
активни вещества, които отговарят на 
критериите, за да се считат за 
устойчиви, биоакумулиращи и токсични 
вещества (PBT вещества) или за много 
устойчиви и силно биоакумулиращи 
вещества (vPvB вещества) съгласно 
посоченото в приложение XIII към 
Регламент (EО) № 1907/2006;

a) биоцидът изпуска едно или повече 
химически вещества при нормална 
употреба или съдържа едно или повече 
активни вещества, които отговарят на 
критериите, за да се считат за 
устойчиви, биоакумулиращи и токсични
вещества (PBT вещества) или за много 
устойчиви и силно биоакумулиращи 
вещества (vPvB вещества) съгласно 
посоченото в приложение XIII към 
Регламент (EО) № 1907/2006;

Or.en

Обосновка

С цел постигане на точност предлагам текстът да се перифразира. 

Изменение 254
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) биоцидът съдържа едно или повече 
активни вещества, които отговарят на 
критериите, за да се считат за 
устойчиви, биоакумулиращи и токсични 
вещества (PBT вещества) или за много 
устойчиви и силно биоакумулиращи 
вещества (vPvB вещества) съгласно 

a) биоцидът съдържа едно или повече 
вещества, които отговарят на 
критериите, за да се считат за 
устойчиви органични замърсители, 
устойчиви, биоакумулиращи и токсични 
вещества (PBT, vP вещества) или за 
много устойчиви и силно 
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посоченото в приложение XIII към 
Регламент (EО) № 1907/2006;

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

Or.en

Изменение 255
Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) биоцидът изпуска едно или повече 
химически вещества при нормална 
употреба или съдържа едно или повече 
активни вещества, окачествени като 
имащи свойствата да разрушават 
ендокринната система;

Or.en

Обосновка

С цел постигане на точност предлагам текстът да се перифразира. 

Изменение 256
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) биоцидът съдържа вещество, 
окачествено като имащо свойствата да 
разрушава ендокринната система

Or.en
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Изменение 257
Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква в – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Обосновка

С цел постигане на точност предлагам текстът да се перифразира. 

Изменение 258
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква в – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Обосновка

Определение в съответствие с Регламента относно продуктите за растителна 
защита, който постановява, че продукт с нисък риск не трябва да съдържа вещество 
с възможен риск (член 47, параграф 1, буква б)) 
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Изменение 259
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква в – подточка vi a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

via) избухливо;

Or.en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че биоцидите с нисък риск са с ниско ниво на опасност. 

Изменение 260
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква в – подточка vi a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

via) корозивно;

Or.en

Изменение 261
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 – буква в – подточка vi б (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

viб) корозивно;

Or.en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че биоцидите с нисък риск са с ниско ниво на опасност. 
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Изменение 262
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква в – подточка vi в(нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

viв) силно токсично или токсично.

Or.en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че биоцидите с нисък риск са с ниско ниво на опасност. 

Изменение 263
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква в a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) съдържа наноматериал.

Or.en

Обосновка

Въз основа на настоящите познания или липсата на такива, биоцид, съдържащ 
наноматериали, не отговаря на характеристиките на продукт с нисък риск. 

Изменение 264
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – букви в a - в в (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) продуктът е избухлив;
вб) продуктът е силно възпламеняем;
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вв) продуктът е самозапалим при 
температура на прилагане.

Or.en

Изменение 265
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква в a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) продуктът е класифициран в 
която и да е от категориите съгласно 
Регламент (EО) 1272/2008;

Or.en

Изменение 266
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 – буква в б (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) съдържа вещество с възможен 
риск.

Or.en

Изменение 267
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При горепосочените 
обстоятелства заявителят за 
разрешение предоставя на 
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компетентните органи:
i) информация относно конкретните 
места на продажба
ii) специфичен съвет и/или 
обезпечаването на употребата на 
предпазни средства
iii) брошура относно рисковете, 
ползите и отговорната употреба на 
продукта
iv) годишен доклад за инцидентите, 
ако има такива

Or.en

Обосновка

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

Изменение 268
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 даден биоцид се счита за 
биоцид с нисък риск, ако активните 
вещества в него са получени по начин, 
по който при нормални условия на 
употреба експозицията е 
пренебрежимо малка и с продукта се 
борави при стриктно контролирани 
условия по време на всички други 
етапи от жизнения му цикъл.

заличава се
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Or.en

Обосновка

Даден продукт не може да попадне в категория с нисък риск, ако не отговаря на 
критериите, определени в горепосочените членове. 

Изменение 269
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 даден биоцид се счита за 
биоцид с нисък риск, ако активните 
вещества в него са получени по начин, 
по който при нормални условия на 
употреба експозицията е 
пренебрежимо малка и с продукта се 
борави при стриктно контролирани 
условия по време на всички други 
етапи от жизнения му цикъл.

заличава се

Or.en

Обосновка

Определянето „пренебрежимо малка” е твърде неясно, за да бъде подходящ критерий 
за подпомагане на защитата на човешкото здраве и околната среда. 

Изменение 270
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 даден биоцид се счита за 
биоцид с нисък риск, ако активните 
вещества в него са получени по начин, 

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 даден биоцид се счита за 
биоцид с нисък риск, ако активните 
вещества в него са получени по начин, 
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по който при нормални условия на 
употреба експозицията е пренебрежимо 
малка и с продукта се борави при 
стриктно контролирани условия по 
време на всички други етапи от 
жизнения му цикъл.

по който при нормални условия на 
употреба експозицията е пренебрежимо 
малка, тоест продуктът се 
употребява в затворени системи или 
при други условия, при които 
контактът с хора е изключен, и 
когато остатъчните вещества от 
съответното активно вещество не 
надхвърлят границата на 
откриваемост, и с продукта се борави 
при стриктно контролирани условия по 
време на всички други етапи от 
жизнения му цикъл.

Or.en

Изменение 271
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 даден биоцид се счита за 
биоцид с нисък риск, ако активните 
вещества в него са получени по начин, 
по който при нормални условия на 
употреба експозицията е пренебрежимо 
малка и с продукта се борави при 
стриктно контролирани условия по 
време на всички други етапи от 
жизнения му цикъл.

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 даден биоцид се счита за 
биоцид с нисък риск, ако активните 
вещества в него са получени по начин, 
по който при нормални условия на 
употреба експозицията е пренебрежимо 
малка и с продукта се борави при 
стриктно контролирани условия по 
време на всички други етапи от 
жизнения му цикъл, а посочените в 
член 17, параграф 1, буква г) рискове 
могат да бъдат смекчени, когато 
продуктът се използва в 
съответствие с предвидената 
употреба.

Or.en
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Изменение 272
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 даден биоцид се счита за 
биоцид с нисък риск, ако активните 
вещества в него са получени по начин, 
по който при нормални условия на 
употреба експозицията е пренебрежимо 
малка и с продукта се борави при 
стриктно контролирани условия по 
време на всички други етапи от 
жизнения му цикъл.

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 даден биоцид се счита за 
биоцид с нисък риск, ако активните 
вещества в него са получени по начин, 
по който при предписаните условия на 
употреба експозицията е пренебрежимо 
малка или контролируема чрез 
вземането на мерки за устойчива 
употреба и с продукта се борави при 
стриктно контролирани условия по 
време на всички други етапи от 
жизнения му цикъл.

Or.en

Обосновка

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

Изменение 273
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за биоциди, различни от биоцидите 
с нисък риск – досие или писмо за 
достъп до досие, което удовлетворява 
изискванията, предвидени в 

в) досие или писмо за достъп до досие, 
което удовлетворява изискванията, 
предвидени в приложение II, за всяко 
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приложение II, за всяко активно 
вещество в биоцида;

активно вещество в биоцида;

Or.en

Обосновка

Необходимо е оценката на веществата и продуктите с нисък риск да се основава на 
достатъчни данни. 

Изменение 274
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за биоциди с нисък риск всяка 
съответна информация в подкрепа на 
заключението, че биоцидът следва да 
се счита за биоцид с нисък риск.

г) за биоциди с нисък риск досие или 
писмо за достъп за биоцида, 
отговарящо на изискванията, 
определени в приложение III.

Or.en

Обосновка

Необходимо е въз основа на достатъчно данни да ес извърши оценка дали дадено 
активно вещество и даден продукт са с нисък риск. 

Изменение 275
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Приемащият компетентен орган може 
да изисква заявленията единствено за 
целите на национално разрешение да 
бъдат подавани на един или повече от 
един от официалните езици на 
държавата-членка, в която се намира 
този компетентен орган.
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Заявления за национално разрешение, 
които включват процедура за взаимно 
признаване, могат да бъдат подадени 
до компетентните органи на 
английски език, включително 
документите, посочени в параграф 1. 

Or.en

Обосновка

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

Изменение 276
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1  

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 18 заявителят не е длъжен да 
предоставя данните, изискуеми 
съгласно този член, в случай че е 
валидно някое от следните 
основания:

заличава се

a) информацията не е необходима 
поради експозицията, свързана с 
предлаганата употреба;
б) от научна гледна точка не се налага 
информацията да бъде предоставена;
в) от техническа гледна точка не е 
възможно информацията да бъде 
предоставена.

Or.en
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Изменение 277
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявителят може да предложи да 
адаптира данните, изисквани 
съгласно член 18, в съответствие с 
приложение IV. Основанията за 
предложените адаптации към 
изискванията за данните трябва да 
бъдат ясно посочени в заявлението с 
позоваване на конкретните правила в 
приложение IV.

заличава се

Or.en

Изменение 278
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема мерки за 
установяване на критерии, които да 
определят какво представлява 
надлежната обосновка за адаптиране на 
данните, изисквани съгласно член 18, 
въз основа на посоченото в параграф 1, 
буква а).

3. С цел да се определи какво 
представлява надлежната обосновка за 
адаптиране на данните, изисквани 
съгласно член 18, въз основа на 
посоченото в параграф 1, буква а), 
Комисията адаптира критериите 
посредством делегирани актове 
съгласно член 71а и при изпълнение на 
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. 
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Изменение 279
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – 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 280
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква o a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

oa) аналитични методи, включително 
степен на възстановяване и граници 
за определяне на значимите в 
токсикологично и екотоксикологично 
отношение компоненти на биоцида 
и/или неговите остатъчни вещества.

Or.en

Изменение 281
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай на рамкова формулация 
ще се осигурява единен номер на 
разрешението за всички биоциди, 
принадлежащи към тази рамка.

Or.en

Обосновка

Необходим е нов параграф, за да се уточни, че в случай на разрешена рамка ще се 
осигури единен номер на разрешението за всички биоциди, принадлежащи към тази 
рамка. Понастоящем в предложението за регламент относно биоцидите не 
съществува подобно разяснение. 

Изменение 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) допустимото изменение на състава на 
референтния биоцид, изразено като 
намаление на процентния дял от 
съдържанието на активното(ите)
вещество(а) и/или изменение на 
процентния дял от съдържанието на 
неактивните вещества в биоцида, за 
които се счита, че принадлежат към 
въпросната рамкова формулация;

Or.fr

Обосновка

Параграф 3, буква б) следва да бъде изцяло съгласуван с член 16, параграф 6, тоест, че 
„…в случай че става въпрос за рамкова формулация, е допустимо намаляване на 
процента на активното вещество в референтния биоцид”. Следователно в 
съдържанието на разрешението следва да бъде отразена тази възможност. 
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Изменение 283
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) допустимото изменение на състава на 
референтния биоцид, изразено като 
намаление на процентния дял от 
съдържанието на активното(ите) 
вещество(а) и/или изменение на 
процентния дял от съдържанието на 
неактивните вещества в биоцида, за 
които се счита, че принадлежат към 
въпросната рамкова формулация;

Or.en

Обосновка

Параграф 3, буква б) следва да бъде изцяло съгласуван с член 16, параграф 6, тоест, че 
„…в случай че става въпрос за рамкова формулация, е допустимо намаляване на 
процента на активното вещество в референтния биоцид”. От това следва, че в 
съдържанието на разрешението трябва да бъде отразена и тази възможност. 

Изменение 284
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) допустимото изменение на състава на 
референтния биоцид, изразено като 
намаление на процентния дял от 
съдържанието на активното(ите)
вещество(а) и/или изменение на 
процентния дял от съдържанието на 
неактивните вещества в биоцида, за 
които се счита, че принадлежат към 
въпросната рамкова формулация;

Or.en
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Обосновка

Параграф 3, буква б) следва да бъде изцяло съгласуван с член 16, параграф 6, тоест, че 
„…в случай че става въпрос за рамкова формулация, е допустимо намаляване на 
процента на активното вещество в референтния биоцид”. От това следва, че в 
съдържанието на разрешението трябва да бъде отразена и тази възможност. 

Изменение 285
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на рамкова формулация 
ще се осигурява единен номер на 
разрешението за всички биоциди, 
принадлежащи към тази рамка.

Or.en

Обосновка

Необходим е нов параграф, за да се уточни, че в случай на разрешена рамка ще се 
осигури единен номер на разрешението за всички биоциди, принадлежащи към тази 
рамка. Понастоящем в предложението за регламент относно биоцидите не 
съществува подобно разяснение. 

Изменение 286
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приемащият компетентен орган или, 
ако става въпрос за оценка на заявление 
за издаване на разрешение на 
Общността, оценяващият компетентен 
орган прави като част от оценката 
сравнителна оценка на заявление за 
разрешение или за подновяване на 
разрешение за даден биоцид, съдържащ 

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

биоцид, съдържащ активно вещество, 
кандидат за замяна в съответствие с 
член 9, параграф 1. Сравнителна 
оценка трябва да се извършва за 
всички биоциди със същата цел, 
когато има достатъчно натрупан 
опит и те се употребяват от 
минимум пет години.

Or.it

Обосновка

С това изменение се цели да се определи по-добре извършването на сравнителната 
оценка. Един елемент, който трябва да се взема предвид, е необходимостта от 
достатъчен опит в употребата. Това би трябвало да бъде нормата, а не 
изключението. 

Изменение 287
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Приемащият компетентен орган или, 
ако става въпрос за оценка на заявление 
за издаване на разрешение на 
Общността, оценяващият компетентен 
орган прави като част от оценката 
сравнителна оценка на заявление за 
разрешение или за подновяване на 
разрешение за даден биоцид. Прилага 
се сравнителна оценка за всички 
биоциди, предназначени за една и 
съща употреба, когато съществува 
достатъчно опит и са използвани 
най-малко три години.

Or.en

Обосновка

Причината за риска за околната среда и за здравето на човека не е толкова в 
активното вещество, предвид ниските количества, използвани във всеки продукт, 
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отколкото в самия продукт и неговата употреба. Сравняването само на онези 
продукти, които съдържат вещество, класифицирано като кандидат за замяна, не е 
особено целесъобразно. Всяка година се открива съвсем малък брой активни вещества, 
които трудно могат да заместят старите, и кандидатите за замяна ще останат на 
пазара за срок, по-дълъг от очаквания. За да стимулира иновацията, е особено важно 
да се предпочитат само най-безопасните продукти на пазара. 

Изменение 288
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Приемащият компетентен орган или, 
ако става въпрос за оценка на заявление 
за издаване на разрешение на 
Общността, оценяващият компетентен 
орган прави сравнителна оценка за 
подновяването съгласно настоящия 
регламент на разрешение за даден 
биоцид, съдържащ активно вещество, 
кандидат за замяна в съответствие с 
член 9, параграф 1.

Сравнителната оценка се прилага за 
всички биоциди с еднаква употреба, 
ако за тях е събрана достатъчно 
информация, чрез практическо 
приложение в продължение на най-
малко пет години.

Or.de

Обосновка

Заявлението за сравнителна оценка следва по правило, а не по изключение, да взема 
предвид опита от практическото приложение. Заявлението за сравнителна оценка 
следва да се ограничи върху подновяването на разрешението за продукти, които 
съдържат активни вещества, идентифицирани като активни вещества кандидати за 
замяна съгласно член 9. 
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Изменение 289
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Изменение 290
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.de

Обосновка

Заявлението за сравнителна оценка следва по правило, а не по изключение, да взема 
предвид опита от практическото приложение. Заявлението за сравнителна оценка 
следва да се ограничи върху подновяването на разрешението за продукти, които 
съдържат активни вещества, идентифицирани като активни вещества кандидати за 
замяна съгласно член 9. 
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Изменение 291
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it

Обосновка

Резултатите от сравнителната оценка трябва да се предават на Европейската 
комисия само в случай на подновяване на заявление за разрешение на Общността. 

Изменение 292
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 21, параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 1, 
сравнителна оценка не се изисква за 
биоциди с доказанo безопасна 
употреба.

Or.it

Обосновка

Сравнителната оценка следва да се използва само за онези биоциди, за които 
съществува идентифициран риск и са нужни алтернативи. Не е нужно извършването 
на сравнителната оценка за онези биоциди, които са с доказанo безопасна употреба. 
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Изменение 293
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.de

Обосновка

Заявлението за сравнителна оценка следва по правило, а не по изключение, да взема 
предвид опита от практическото приложение. Заявлението за сравнителна оценка 
следва да се ограничи върху подновяването на разрешението за продукти, които 
съдържат активни вещества, идентифицирани като активни вещества кандидати за 
замяна съгласно член 9. 

Изменение 294
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it

Обосновка

Извършването на сравнителна оценка следва да се ограничи до случаите на 
подновяване на разрешенията. 

Изменение 295
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Изменение 296
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – точка а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за употребите, посочени в 
заявлението, вече съществува 
разрешен биоцид или нехимичен метод 
за контрол или профилактика, който 
представлява значително по-малък 

а) за употребите, посочени в 
заявлението, вече съществуват други 
разрешени биоциди или нехимичен 
метод за контрол или профилактика, 
които представляват значително по-
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риск за здравето на хората или на 
животните, или за околната среда;

малък риск за здравето на хората или на 
животните, или за околната среда и 
които притежават същото действие 
и не водят до съществено нарастване 
на рисковете по отношение на всеки 
друг параметър;

Or.de

Обосновка

Заявлението за сравнителна оценка следва по правило, а не по изключение, да взема 
предвид опита от практическото приложение. Заявлението за сравнителна оценка 
следва да се ограничи върху подновяването на разрешението за продукти, които 
съдържат активни вещества, идентифицирани като активни вещества кандидати за 
замяна съгласно член 9. 

Изменение 297
Tiziano Motti

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) за употребите, посочени в 
заявлението, вече съществува разрешен 
биоцид или нехимичен метод за контрол 
или профилактика, който представлява 
значително по-малък риск в 
непосредственото или в по-далечното 
бъдеще за здравето на хората, и по-
специално на децата, или на 
животните, или за 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 и след известно време – които пряко или косвено се дължат на 
вредните вещества. 
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Изменение 298
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it

Обосновка

Извършването на сравнителната оценка следва да се ограничи до подновяването на 
разрешенията за онези биоциди, които съдържат активни вещества, 
идентифицирани като кандидати за замяна в съответствие с член 9 от регламента. 

Изменение 299
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – буква a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en
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Изменение 300
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – точка б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.de

Обосновка

Заявлението за сравнителна оценка следва по правило, а не по изключение, да взема 
предвид опита от практическото приложение. Заявлението за сравнителна оценка 
следва да се ограничи върху подновяването на разрешението за продукти, които 
съдържат активни вещества, идентифицирани като активни вещества кандидати за 
замяна съгласно член 9. 

Изменение 301
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) биоцидът, посочен в буква а), не води 
до значителни икономически или 
практически затруднения;

Or.it

Обосновка

Не е подходящо да се извършват сравнителни оценки на биоциди и нехимически мерки 
за контрол, които не подлежат на същата оценка за ефикасност и риск. 
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Изменение 302
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Въз основа на параграф 3 
Комисията приема мерки по 
прилагането, с които се уточнява
процедурата, необходима за
определяне на заявлението за 
сравнителна оценка за биоциди. Тези 
мерки определят критериите и 
алгоритмите, които се използват при 
сравнителната оценка, с цел 
гарантирането на единна форма на 
заявлението в цялата Общност.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране без контрол, посочена в 
член 72, параграф 3.

Or.de

Обосновка

Заявлението за сравнителна оценка следва по правило, а не по изключение, да взема 
предвид опита от практическото приложение. Заявлението за сравнителна оценка 
следва да се ограничи върху подновяването на разрешението за продукти, които 
съдържат активни вещества, идентифицирани като активни вещества кандидати за 
замяна съгласно член 9. 

Изменение 303
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or.de

Обосновка

Заявлението за сравнителна оценка следва по правило, а не по изключение, да взема 
предвид опита от практическото приложение. Заявлението за сравнителна оценка 
следва да се ограничи върху подновяването на разрешението за продукти, които 
съдържат активни вещества, идентифицирани като активни вещества кандидати за 
замяна съгласно член 9. 

Изменение 304
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.en

Обосновка

Когато дадено вещество е класифицирано като кандидат за замяна, се установява 
наличието на свързана с него опасност за човешкото здраве и околната среда. Поради 
тази причина продукти с кандидати за замяна следва винаги да се подлагат на 
сравнителна оценка, преди да бъдат пуснати на пазара.  



AM\811561BG.doc 45/61 PE439.904v02-00

BG

Изменение 305
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it

Обосновка

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

Изменение 306
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 307
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема правила за 
прилагане, с които се уточняват
процедурите, свързани със 
сравнителната оценка по въпроси от 
интерес за Общността. Тези правила, 
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.

С цел уточняване на процедурите, 
свързани със сравнителната оценка по 
въпроси от интерес за Общността, 
Комисията адаптира критериите 
посредством делегирани актове 
съгласно член 71а и при изпълнение на 
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 308
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6 - алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки изготвят и 
изпълняват план за заместване с цел 
да се гарантира, че приложението на 
съответния биоцид постепенно ще се 
преустанови в рамките на срока на 
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разрешението, и че съответното 
активно вещество или продукт могат 
да бъдат заменени с разумни 
алтернативи от химически или 
нехимически характер.

Or.en

Изменение 309
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Независимо от разпоредбите на 
член 15, параграф 4, разрешение за 
биоцид, съдържащ активно вещество, 
кандидат за замяна, се издава за срок не 
по-дълъг от пет години.

6. Независимо от разпоредбите на 
член 15, параграф 4, разрешение за 
биоцид, съдържащ активно вещество, 
кандидат за замяна, се издава за срокове
не по-дълги от пет години.

Or.en

Обосновка

Докато съществуват важни и надеждни биоциди въз основата на активни вещества, 
кандидати за замяна, подновяването на разрешението им  следва да бъде позволено и 
да не се ограничава само за един период от пет години. 

Изменение 310
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако е взето решение на даден биоцид
да не се предостави разрешение или 
употребата му да се ограничи съгласно 
параграф 3, това прекратяване или 
изменение на разрешението влиза в сила 
пет години след вземането на 
решението или в края на срока на 

7. Ако е взето решение на даден биоцид 
да не се предостави разрешение или 
употребата му да се ограничи съгласно 
параграф 3, това прекратяване или 
изменение на разрешението влиза в сила 
три години след вземането на 
решението или в края на срока на 
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включване на веществото, кандидат за 
замяна, в зависимост от това кой от 
двата срока изтича по-рано.

включване на веществото, кандидат за 
замяна, в зависимост от това кой от 
двата срока изтича по-рано.

Or.en

Обосновка

Недопустимо е да се дава разрешение даден биоцид да остане на пазара още пет 
години, при условие че съществуват по-добри решения. Следва да се прилага същият 
срок като определения в Регламента относно продуктите за растителна защита. 

Изменение 311
Dagmar Roth-Behrendt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Чрез дерогация от параграф 1, 
биоциди с доказана безопасност при 
употреба не подлежат на 
сравнителна оценка.

Or.de

Обосновка

Заявлението за сравнителна оценка следва по правило, а не по изключение, да взема 
предвид опита от практическото приложение. Заявлението за сравнителна оценка 
следва да се ограничи върху подновяването на разрешението за продукти, които 
съдържат активни вещества, идентифицирани като активни вещества кандидати за 
замяна съгласно член 9. 

Изменение 312
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на дванадесет месеца след 
валидирането, посочено в член 22, 

1. В рамките на шест месеца след 
валидирането, посочено в член 22, 



AM\811561BG.doc 49/61 PE439.904v02-00

BG

приемащият компетентен орган взема 
решение по заявлението в съответствие 
с член 16.

приемащият компетентен орган взема 
решение по заявлението в съответствие 
с член 16.

Or.it

Обосновка

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

Изменение 313
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it

Обосновка

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

Изменение 314
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Приемащият компетентен орган 
разрешава въпросния биоцид съгласно 

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

същите условия като референтния 
компетентен орган. Във всички 
държави-членки, участващи в 
процедурата на взаимно признаване, 
се използва единен номер на 
разрешението.
Комисията приема мерки за 
прилагане, с които уточнява 
критериите и процедурите за даване 
на единен номер на разрешението във 
всички държави-членки, участващи в 
процедурите за взаимно признаване.

Or.it

Обосновка

Когато се следва процедура за взаимно признаване, би следвало да се предвиди единен 
номер във всички държави-членки. Комисията следва да носи отговорност за 
приемането на мерките за прилагане във връзка с този номер. 

Изменение 315
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Приемащият компетентен орган 
разрешава въпросния биоцид съгласно 
същите условия като референтния 
компетентен орган, освен в случай че 
специфични национални 
обстоятелства оправдават дерогация 
съгласно член 29..

Or.en
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Изменение 316
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or.it

Обосновка

В текста на регламента следва да се предвиди времеви срок, в който да се уреждат 
споровете между държавите-членки. Счита се, че срок от три месеца е достатъчен, 
за да може Комисията да изготви предложение за решение относно отказ за 
признаване или искане за ограничаване на разрешението. 

Изменение 317
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 8 - алинеи 1 a и 1 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всички заинтересовани държави-
членки се използва единен номер на 
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разрешението.
Комисията приема мерки за 
прилагане, с които уточнява 
критериите и процедурите за даване 
на единен номер на разрешението във 
всички държави-членки, участващи в 
процедурите за взаимно признаване.

Or.it

Обосновка

С цел опростяване, когато се следва процедура за взаимно признаване, следва да се 
предвиди единен номер във всички държави-членки. 

Изменение 318
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 9 – алинея 3 a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or.it

Обосновка

Регламентът следва да предвиди времеви срок, необходим за осигуряване на 
ефективна процедура за уреждане на спорове между държавите-членки. Три месеца 
са достатъчно дълъг срок за Комисията, за да представи предложение за решение 
относно основанията за отказа да се признаят разрешения или за частичното им 
признаване. 
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Изменение 319
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган, получил 
заявление за взаимно признаване 
съгласно членове 25 или 28, може в 
рамките на два месеца от получаване на 
заявлението да предложи на заявителя 
определени условия в разрешението, 
посочени в член 58, параграф 2, букви 
д), е), з), й) и л), да бъдат коригирани 
според местните обстоятелства, така че 
условията за издаване на разрешение, 
предвидени в член 16, да бъдат 
изпълнени, като уведоми Комисията за 
това, ако установи на своя територия, че 
е изпълнено едно от следните условия:

1. Компетентният орган, получил 
заявление за взаимно признаване 
съгласно членове 25 или 28, може в 
рамките на два месеца от получаване на 
заявлението да предложи на заявителя 
определени условия в разрешението, 
посочени в член 58, параграф 2, букви 
г), д), е), з), й), к) и л), да бъдат 
коригирани според местните 
обстоятелства, така че условията за 
издаване на разрешение, предвидени в 
член 16, да бъдат изпълнени, като 
уведоми Комисията за това, ако 
установи на своя територия, че е 
изпълнено едно от следните условия:

Or.en

Обосновка

В съответствие с Регламента относно продуктите за растителна защита следва да 
се позволи на държавите-членки да адаптират употребите на биоцидите (член 28, 
параграф 2, буква г)) и категориите потребители (член 28, параграф 2, буква к)). 

Изменение 320
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съответните обстоятелства на 
употреба, като климат или 
размножителен период на целевите 
видове, се различават значително от 
тези в държавата-членка, където е 
осъществена първоначалната оценка 
или държавата-членка, където за първи 

в) съответните обстоятелства на 
употреба, като климат или 
размножителен период на целевите 
видове, се различават значително от 
тези в държавата-членка, където е 
осъществена първоначалната оценка 
или държавата-членка, където за първи 
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път е бил разрешен биоцидът и 
следователно едно неизменено 
национално разрешение може да 
представлява неприемлив риск за 
хората или за околната среда.

път е бил разрешен биоцидът,

Or.en

Обосновка

На държавите-членки следва да се позволи да се адаптират към местните условия, 
когато климатът или размножителният период се различават съществено. Това е 
застъпено дори по-стриктно в Регламента относно продуктите за растителна 
защита, който позволява национално адаптиране без ограничения (вж. член 36, 
параграф 3 от въпросния регламент). 

Изменение 321
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) неизменено национално 
разрешение може да доведе до вредно 
въздействие върху здравето на човека 
или неприемливо въздействие върху 
околната среда.

Or.en

Обосновка

В Регламента относно продуктите за растителна защита не съществуват условия за 
адаптирането на разрешенията в съответствие с местните условия. В тази връзка 
следва да е възможно държавите-членки да пристъпват към адаптиране с общ 
характер, в случай че считат, че дадено неизменено национално разрешение ще доведе 
до вредно въздействие върху здравето на човека или неприемливо въздействие върху 
околната среда. 
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Изменение 322
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато опасенията на държава-
членка, свързани със здравето на 
хората или на животните или с 
околната среда, не могат да бъдат 
разсеяни чрез установяването на 
националните мерки за намаляване на 
риска, посочени в параграф 1, 
държавата-членка може да откаже 
разрешение за даден биоцид на своя 
територия, ако поради специфични 
екологични обстоятелства или 
обстоятелства, свързани с 
употребата, има основателни 
съображения да счита, че въпросният 
биоцид продължава да представлява 
неприемлив риск за здравето на 
хората или на животните или за 
околната среда.

Or.nl

Обосновка

Когато разглежда молба по процедурата за взаимно признаване, една държава-членка 
следва да разполага с възможност да откаже издаването на разрешение, ако са 
налице основателни съображения, пораждащи опасения, че определен биоцид, поради 
специфични национални обстоятелства, като например климатични условия или 
хидроморфология, представлява риск за хората и околната среда във въпросната 
държава-членка,. Този текст е сходен с разпоредбата в регламента относно 
разрешение за пускане на пазара на продукти за растителна защита. 

Изменение 323
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Съгласно правото на Общността 
могат да бъдат наложени подходящи 
условия по отношение на 
изискванията, посочени в член 15, и  
други мерки за намаляване на риска, 
произтичащи от специфичните 
условия за употреба.

Or.nl

Обосновка

Допълнителни мерки за намаляване на риска за хората и околната среда във връзка с 
употребата на биоциди, в светлината на специфични обстоятелства в определена 
държава-членка. 

Изменение 324
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.en

Обосновка

Следва да се зачита адаптирането към местните условия от страна на 
компетентните органи. Предоставянето на Комисията на правомощия за вземане на 
решения относно адаптирането към местните условия е в противоречие с принципа 



AM\811561BG.doc 57/61 PE439.904v02-00

BG

на пропорционалност. 

Изменение 325
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it

Изменение 326
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В срок до три месеца от 
получаване на нотификацията, 
Комисията представя предложение 
за решение. Ако Комисията поиска 
становище от Агенцията съгласно 
предвидената в член 30 процедура, 
тримесечният период спира да тече 
до получаване на становището на 
Агенцията.

Or.it
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Обосновка

В текста на регламента следва да се предвиди времеви срок, в който да се уреждат 
споровете между държавите-членки. Три месеца са достатъчно дълъг срок за 
Комисията, за да представи предложение за решение относно основанията за 
признаване на разрешения или за отказ те да се признаят. 

Изменение 327
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Дерогация по отношение на някои 
продуктови типове

 Дерогация по отношение на някои 
активни вещества или продуктови 
типове

Or.en

((Свързано с изменението на член 31))

Обосновка

На държавите-члeнки следва да се позволи да отказват взаимното признаване за 
вещества, попадащи в обхвата на критериите за отхвърляне, и за вещества, които са 
кандидати за заместване.  

Изменение 328
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Чрез дерогация от разпоредбите на 
членове 25 и 28 компетентните органи 
на държавите-членки могат да отказват 
взаимно признаване на национални 
разрешения, предоставени за 
продуктови типове 15, 17 и 23 от 
приложение V, при условие че отказът е 
обоснован от съображения за защита на 

 Чрез дерогация от разпоредбите на 
членове 25 и 28 компетентните органи 
на държавите-членки могат да отказват 
взаимно признаване на национални 
разрешения, предоставени за активни 
вещества, посочени в член 5 и член 9, 
и за продуктови типове 15, 17 и 23 от 
приложение V, при условие че отказът е 
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здравето на човека, животните и 
растенията, защитата на национални 
богатства, притежаващи художествена, 
историческа, археологическа стойност и 
защитата на индустриалната и търговска 
собственост. Компетентните органи на 
държавите-членки незабавно се 
уведомяват взаимно и уведомяват 
Комисията за решенията, взети в това 
отношение, и ги мотивират.

обоснован 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. Компетентните органи на 
държавите-членки незабавно се 
уведомяват взаимно и уведомяват 
Комисията за решенията, взети в това 
отношение, и ги мотивират.

Or.en

Обосновка

На държавите-члeнки следва да се позволи да отказват взаимното признаване за 
вещества, попадащи в обхвата на критериите за отхвърляне, и за вещества, които са 
кандидати за заместване.  

Изменение 329
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Чрез дерогация от разпоредбите на 
членове 25 и 28 компетентните органи 
на държавите-членки могат да отказват 
взаимно признаване на национални 
разрешения, предоставени за 
продуктови типове 15, 17 и 23 от 
приложение V, при условие че отказът е 
обоснован 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. Компетентните органи на 
държавите-членки незабавно се 
уведомяват взаимно и уведомяват 
Комисията за решенията, взети в това 
отношение, и ги мотивират.

 Чрез дерогация от разпоредбите на 
членове 25–29 компетентните органи на 
държавите-членки могат да отказват 
взаимно признаване на национални 
разрешения, предоставени за 
продуктови типове 15, 17 и 23 от 
приложение V, при условие че отказът е 
обоснован от съображения за защита на 
здравето на човека, и по-специално на 
уязвимите групи, защита на здравето 
на животните и растенията, защитата на 
национални богатства от екологичното 
наследство, притежаващи 
художествена, историческа, 
археологическа стойност, и защитата на 
индустриалната и търговска 
собственост. Компетентните органи на 
държавите-членки незабавно се 
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уведомяват взаимно и уведомяват 
Комисията за решенията, взети в това 
отношение, и ги мотивират.

Or.en

Обосновка

Гарантира принципите на субсидиарност и предпазливост. Компетентните органи на 
национално и регионално равнище следва да разполагат с достатъчно свобода на 
действие, по-специално с цел защита на по-уязвимите граждани и околната среда. 
Необходимо е да се спази член 193 от новоприетия договор за ЕС. От друга страна, 
действащите разпоредби на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на 
биоциди позволява на компетентните органи да адаптират съответните изисквания 
или условия за разрешение с оглед опазване на околната среда. 

Изменение 330
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от разпоредбите на 
членове 25 и 28 компетентните органи 
на държавите-членки могат да отказват 
взаимно признаване на национални 
разрешения, предоставени за 
продуктови типове 15, 17 и 23 от 
приложение V, при условие че отказът е 
обоснован 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. Компетентните органи на 
държавите-членки незабавно се 
уведомяват взаимно и уведомяват 
Комисията за решенията, взети в това 
отношение, и ги мотивират.

Чрез дерогация от разпоредбите на 
членове 25–29 компетентните органи на 
държавите-членки могат да отказват 
взаимно признаване на национални 
разрешения, предоставени за 
продуктови типове 15, 17 и 23 от 
приложение V, при условие че отказът е 
обоснован от съображения за защита на 
здравето на човека, околната среда, 
животните и растенията, защитата на 
национални богатства, притежаващи 
художествена, историческа, 
археологическа стойност и защитата на 
индустриалната и търговска 
собственост. Компетентните органи на 
държавите-членки незабавно се 
уведомяват взаимно и уведомяват 
Комисията за решенията, взети в това 
отношение, и ги мотивират.

Or. en
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