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Изменение 103
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Позоваване 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, 
и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на ЕС, и по-
специално членове 114, 192 и 168 от 
него,

Or.en

Изменение 104
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Целта на настоящия регламент е да 
се увеличи свободното движение на 
биоциди в рамките на Общността. С цел 
да се премахнат в най-голяма степен 
препятствията пред търговията с 
биоциди, произтичащи от 
различните равнища на защита в 
държавите-членки, следва да се 
установят хармонизирани разпоредби 
за одобрението на активни вещества 
и за пускането на пазара и 
употребата на биоциди, включително 
разпоредби за взаимното признаване 
на разрешения и за паралелна 
търговия.

(3) Целта на настоящия регламент е, на 
първо място, да гарантира висока 
степен на защита за здравето на 
хората и животните, както и на 
опазване на околната среда от вредни 
или неприемливи въздействия, 
свързани с използването на биоциди, и 
на второ място, да насърчава
вътрешния пазар на биоциди с нисък 
риск в рамките на Общността. Следва 
да се обърне особено внимание на 
защитата на уязвими групи от 
населението, включително бременни 
жени, бебета и деца.  Следва да се 
прилага принципът на предпазливост, 
като настоящият регламент следва 
да гарантира, че промишлеността 
показва, че произвежданите или 
пусканите на пазара вещества или 
продукти не оказват вредно 
въздействие върху здравето на хората 
или на животните, нито пък 
неприемливо въздействие върху 
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околната среда.

Or.en

Обосновка

Гаранции, за да се гарантира висока степен на защита на здравето на човека и на 
опазване на околната реда, както и прилагането на подход за предотвратяване. 
Необходимо е да се защитят уязвимите групи (бременни жени, бебета). Освен това 
Директива 98/8/ЕО относно биоцидите въведе подход за управление на риска в полза 
на здравето на хората и животните, както и на околната среда, вместо да 
подчертае увеличаването на свободното движение на който и да е било биоцид, 
подпомагайки продуктовите иновации и насърчавайки здравословните биоциди. Това е 
също така особено полезно за МСП. 

Изменение 105
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Целта на настоящия регламент е да 
се увеличи свободното движение на 
биоциди в рамките на Общността. С цел 
да се премахнат в най-голяма степен 
препятствията пред търговията с
биоциди, произтичащи от 
различните равнища на защита в 
държавите-членки, следва да се 
установят хармонизирани разпоредби 
за одобрението на активни вещества и за 
пускането на пазара и употребата на 
биоциди, включително разпоредби за 
взаимното признаване на разрешения и 
за паралелна търговия.

(3) Целта на настоящия регламент е да 
се увеличи свободното движение на 
биоциди в рамките на Общността и да 
се осигури висока степен на защита 
на здравето на хората и животните, 
както и на опазване на околната 
среда. Следва да се обърне особено 
внимание на защитата на уязвими 
групи от населението, включително 
бременни жени, бебета и деца.  Към 
настоящия регламент следва да се 
прилага принципът на предпазливост, 
за да се гарантира, че 
произвежданите или пусканите на 
пазара вещества или продукти не 
оказват вредно въздействие върху 
здравето на хората или на 
животните, нито пък неприемливо 
въздействие върху околната среда. С 
цел да се премахнат в най-голяма степен 
препятствията пред търговията с 
биоциди, следва да се установят 
разпоредби за одобрението на активни 
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вещества и за пускането на пазара и 
употребата на биоциди, включително 
разпоредби за взаимното признаване на 
разрешения и за паралелна търговия.

Or.en

Изменение 106
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С оглед постигането на високо 
равнище на опазване на околната среда 
и човешкото здраве активни вещества с 
най-опасни характеристики не следва да 
бъдат одобрявани за използване в 
състава на биоциди, с изключение на 
специфични случаи. Те следва да 
включват случаи, при които 
одобрението е оправдано поради 
пренебрежимо ниската експозиция на 
хора на посоченото вещество, 
съображения, свързани с 
общественото здравеопазване или 
непропорционални отрицателни 
последствия от евентуално 
невключване, при условие, че не 
съществува друга алтернатива.

(10) С оглед постигането на високо 
равнище на опазване на околната среда 
и човешкото здраве активни вещества с 
най-опасни характеристики не следва да 
бъдат одобрявани за използване в 
състава на биоциди, с изключение на 
извънредни и много специфични 
случаи. Те следва да включват случаи, 
при които одобрението е оправдано 
поради пренебрежимо ниската 
експозиция на хора на посоченото 
вещество или сериозна заплаха за 
обществеността, която не може да 
бъде овладяна с никакви други 
средства в тази държава-членка. Това 
следва да подлежи на подходящи 
мерки за смекчаване на риска, за да се 
сведе до минимум експозицията, 
както и на представяне на план за 
заместване.

Or.en

Обосновка

Възможностите за дерогация от критериите за отхвърляне трябва да бъдат строго 
ограничени. Предложеният тук текст е в съответствие с текста, приет за 
продуктите за растителна защита. 
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Изменение 107
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се предотврати употребата 
на активни вещества с най-опасни 
характеристики, по-специално, когато 
тяхната употреба не е разрешена 
съгласно Регламент (ЕО) № XXX/2009 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 2009 г. относно пускането на пазара 
на продукти за растителна защита и за 
отмяна на Директиви 79/117/EИО и 
91/414/EИО на Съвета, е целесъобразно 
тяхното одобрение да се ограничи до 
случаи, при които експозицията на хора 
на посоченото вещество е 
пренебрежимо ниска или веществото е 
необходимо по съображения, свързани 
с общественото здраве.

(11) С цел да се предотврати употребата 
на активни вещества с най-опасни 
характеристики, по-специално, когато 
тяхната употреба не е разрешена 
съгласно Регламент (ЕО) № XXX/2009 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 2009 г. относно пускането на пазара 
на продукти за растителна защита и за 
отмяна на Директиви 79/117/EИО и 
91/414/EИО на Съвета, е целесъобразно 
тяхното одобрение да се ограничи до 
случаи, при които експозицията на хора 
на посоченото вещество е 
пренебрежимо ниска или веществото е 
необходимо за преодоляване на
сериозна заплаха за обществеността, 
която не може да бъде овладяна с 
никакви други средства в тази 
държава-членка.

Or.en

Обосновка

Активно вещество, което не е било разрешено за използване в продукти за 
растителна защита, следва да се използва като биоцид само в извънредни случаи. 

Изменение 108
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) За веществата, които се 
състоят се от естествени 
растителни екстракти и чийто 
токсикологичен профил не 
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представлява риск за здравето на 
човека, следва да се предвиди 
опростена процедура за оценка. 

Or.fr

Обосновка

Производителите на продукти на основата на естествени растителни екстракти, 
които не представляват особен риск за здравето на човека, често разполагат с 
ограничени финансови ресурси и поради това не са в състояние да поемат 
административните разходи, свързани с процедурата за оценка на веществата. 

Изменение 109
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Въз основа на техните присъщи 
опасни свойства активните вещества 
могат да бъдат посочени като кандидати 
за заместване с други активни вещества, 
когато стане достъпен достатъчен 
спектър от такива вещества, считани за 
ефикасни срещу целевите вредни 
организми, за да се избегне развитието 
на резистентност сред вредните 
организми. С цел да се позволи редовен 
преглед на вещества, определени като 
кандидати за заместване, периодът на 
включване на тези вещества не следва 
да надвишава десет години дори при 
случай на подновяване. Освен това 
идентифицирането на вещества, които 
се считат за кандидати за заместване, 
следва да се счита за първи етап от една 
сравнителна оценка.

(13) Въз основа на техните присъщи 
опасни свойства активните вещества 
могат да бъдат посочени като кандидати 
за заместване с други активни вещества, 
когато стане достъпен достатъчен 
спектър от такива вещества, считани за 
ефикасни срещу целевите вредни 
организми, за да се избегне развитието 
на резистентност сред вредните 
организми. С цел да се позволи редовен 
преглед на вещества, определени като 
кандидати за заместване, периодът на 
включване на тези вещества не следва
да надвишава пет години, а в случай на 
подновяване – седем години. Освен това 
идентифицирането на вещества, които 
се считат за кандидати за заместване, 
следва да се счита за първи етап от една 
сравнителна оценка.

Or.en

Обосновка

Срокът за подновяване на вещества, които са кандидати за замяна, следва да бъде 
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същият като предвиденият в Регламента относно продуктите за растителна 
защита. 

Изменение 110
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Въз основа на техните присъщи 
опасни свойства активните вещества 
могат да бъдат посочени като кандидати 
за заместване с други активни вещества, 
когато стане достъпен достатъчен 
спектър от такива вещества, считани за 
ефикасни срещу целевите вредни 
организми, за да се избегне развитието 
на резистентност сред вредните 
организми. С цел да се позволи редовен 
преглед на вещества, определени като 
кандидати за заместване, периодът на 
включване на тези вещества не следва 
да надвишава десет години дори при 
случай на подновяване. Освен това 
идентифицирането на вещества, които 
се считат за кандидати за заместване, 
следва да се счита за първи етап от една 
сравнителна оценка.

(13) Въз основа на техните присъщи 
опасни свойства активните вещества 
могат да бъдат посочени като кандидати 
за заместване с други активни вещества, 
когато стане достъпен достатъчен 
спектър от такива вещества, считани за 
ефикасни срещу целевите вредни 
организми, за да се избегне развитието 
на резистентност сред вредните 
организми. С цел да се позволи редовен 
преглед на вещества, определени като 
кандидати за заместване, периодът на 
включване на тези вещества не следва 
да надвишава пет години дори при 
случай на подновяване. Освен това 
идентифицирането на вещества, които 
се считат за кандидати за заместване, 
следва да се счита за първи етап от една 
сравнителна оценка.

Or.fr

Обосновка

Продуктите, които са кандидати за замяна, следва да се подлагат на редовен преглед. 

Изменение 111
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 14 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) При разрешаването или при 
подновяването на разрешенията за 
биоциди следва да има възможност за 
сравняване на два или повече биоцида 
по отношение на рисковете, причинени 
от тях, и на ползите от тяхната 
употреба. В резултат на такава 
сравнителна оценка разрешените
биоциди, които съдържат активни 
вещества, посочени като кандидати 
за заместване, могат да се заменят с 
други, които създават значително по-
малък риск за здравето или за околната 
среда, и когато не съществуват 
значителни вредни икономически и 
практически въздействия. Съответни 
периоди на постепенно изтегляне от 
пазара следва да бъдат предвидени при 
такива случаи.

(14) При разрешаването или при 
подновяването на разрешенията за 
биоциди следва да има възможност за 
сравняване на два или повече биоцида 
по отношение на рисковете, причинени 
от тях, и на ползите от тяхната 
употреба. В резултат на такава 
сравнителна оценка всеки биоцид може
да се замени с друг, който създава
значително по-малък риск за здравето 
или за околната среда, и когато не 
съществуват значителни вредни 
икономически и практически 
въздействия. Съответни периоди на 
постепенно изтегляне от пазара следва 
да бъдат предвидени при такива случаи.

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, 
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 112
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Съображение 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тъй като продукти, използвани за 
предпазване на храна или фуражи от 

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

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се запази продуктов тип 20 предвид факта, че тези биоциди не са 
консерванти, а дезинфектанти. Например, продукти, използвани за дезинфекция на 
храни от човешки патогени, като салмонела, не отговарят на изискванията на 
разпоредбите относно фуражните добавки. На практика, не е необходимо 
продуктите да се отразяват благоприятно на фуражите, нито да засилват техните 
показатели, нито да имат действие като консерванти. Целта им е да 
предотвратяват заразяването със салмонела на яйца и на птиче и свинско месо и 
поради това трябва да се считат за дезинфектанти с единствена цел защитата на 
здравето на човека.

Изменение 113
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се запази предходният продуктов тип биоцид 20 от Директива 
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98/8/ЕО („Консерванти за храни и храни за животни“), но определението за него 
следва да се измени, тъй като тези биоциди не са консерванти, а дезинфектанти (в 
резултат на това по-старото определение пораждаше объркване). Например, 
продукти, използвани за дезинфекция на храни от човешки патогени, като салмонела, 
не отговарят на изискванията на разпоредбите относно фуражните добавки. На 
практика, продуктите не се отразяват благоприятно на фуражите, нито засилват 
техните показатели. 

Изменение 114
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.en

Обосновка

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

Изменение 115
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Съображение 21 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Тъй като Международната 
конвенция за контрол и управление на 
баластните води и утайките от кораби 
предвижда ефективна оценка на 
рисковете от системите за управление 
на баластните води, окончателното 
одобрение и последващото типово 
одобрение на такива системи следва да 
се считат за равнозначни на
разрешението за продукт, което се 
изисква съгласно настоящия регламент.

(21) Тъй като Международната 
конвенция за контрол и управление на 
баластните води и утайките от кораби 
предвижда ефективна оценка на 
рисковете от системите за управление 
на баластните води, окончателното 
одобрение и последващото типово 
одобрение на такива системи следва да 
се вземат предвид при издаването на 
разрешението за продукт, което се 
изисква съгласно настоящия регламент.

Or.en

Обосновка

Не може да се приеме автоматично, че международните разрешения изпълняват 
изискванията, предвидени в правото на ЕС.  

Изменение 116
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 26 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С цел да се насърчи употребата 
на биоциди с нисък риск и по-
благоприятен в сравнение с други 
биоциди профил, засягащ околната 
среда и човешкото здраве, следва да 
бъде позволено да се разрешат 
биоциди с нисък риск без 
предварително одобрение на 
активните вещества, които те 
съдържат.

заличава се

Or.en

Обосновка

Продуктите с нисък риск следва да бъдат предимно продукти с присъщи 
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характеристики на нисък риск. За да се прецени това, съдържащите се в тях 
вещества следва да са разрешени за употреба във всички случаи. 

Изменение 117
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Нашествията на вредни 
организми следва да се 
предотвратяват посредством 
подходящи възпиращи мерки за 
тяхното прогонване или отблъскване. 
Освен това следва 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 други 
продукти в случаите, когато тези 
продукти с по-нисък риск 
представляват ефективно средство в 
конкретната ситуация. Биоциди, 
които се използват с цел да навредят, 
убият или унищожат животни, 
способни да изпитват болка и стрес, 
следва да се използват като последна 
възможна мярка.

Or.en

Обосновка

Устойчивата употреба на биоциди ще се постигне, като се признае необходимостта 
от превантивни мерки като първа мярка. 
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Изменение 118
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 45 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 119
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Съображение 45 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it

Обосновка

Паралелната търговия трябва да включва само продукти с едни и същи технически 
характеристики и с едно и също съдържание на активни вещества и коформуланти. 
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Изменение 120
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 54 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Необходимо е да се предвиди 
ефективно съобщаване на 
информацията за рисковете, 
произтичащи от биоциди, и за мерките 
за управление на риска, тъй като това е 
съществена част от системата, 
установена с настоящия регламент. При 
улесняване на достъпа до информация, 
компетентните органи, Агенцията и 
Комисията следва да зачитат принципа 
на поверителност и да избягват всяко 
оповестяване на информация, което би 
могло да навреди на търговските 
интереси на съответното лице.

(54) Необходимо е да се предвиди 
ефективно съобщаване на 
информацията за рисковете, 
произтичащи от биоциди, и за мерките 
за управление на риска, тъй като това е 
съществена част от системата, 
установена с настоящия регламент. При 
улесняване на достъпа до информация, 
компетентните органи, Агенцията и 
Комисията следва да зачитат принципа 
на поверителност и да избягват всяко 
оповестяване на информация, което би 
могло да навреди на търговските 
интереси на съответното лице, с 
изключение на случаите, когато това 
е необходимо за защитата на 
здравето на човека и опазването на 
околната среда.

Or.fr

Изменение 121
Christa Klaß

Предложение за регламент
Съображение 60 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Мерките, необходими за 
прилагането на настоящия 
регламент, следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО 
на Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на процедурите за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията15.

заличава се
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__________________________________

15 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

Or.en

Обосновка

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

Изменение 122
Christa Klaß

Предложение за регламент
Съображение 61 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) По-специално, Комисията следва 
да бъде оправомощена да приема 
мерки за вземане на решение относно 
заявлението за включване на активно 
вещество в приложение I или да 
поднови или да преразгледа 
включването, да уточни процедурите, 
свързани с подновяването и 
преразглеждането на включване на 
активно вещество в приложение I, да 
разшири обхвата на разпоредбите за 
разрешенията на Общността и до 
други категории биоциди, да уточни 
критериите и процедурите, свързани 
с отмяната на разрешение или 
изменения на условията за 
разрешение, като включи механизъм 
за уреждане на спорове, да уточни 
общите приложими максимални 
количества на активни вещества или 
биоциди, които могат да бъдат 
изпускани по време на опити, както и 
минималните данни, които да бъдат 
предавани, да създаде хармонизирана 
структура на таксите и другите 
правила относно плащането на такси 
и тарифи на компетентните органи 
и на Агенцията, да адаптира 

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

Or.en

Обосновка

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

Изменение 123
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Съображение 61 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61a) Съществува неяснота от научна 
гледна точка по отношение на 
безопасността на наноматериалите 
за здравето на човека и за околната 
среда; например Научният комитет 
на ЕС по възникващи и 
идентифицирани нови здравни 
рискове (НКВИНЗР) идентифицира 
някои специфични здравни рискове, 
както и токсични ефекти върху 
организмите от околната среда за 



PE439.902v01-00 18/79 AM\812192BG.doc

BG

някои наноматериали. Освен това 
НКВИНЗР констатира липсата като 
цяло на висококачествени данни за 
експозицията на хора и околна среда, 
като стигна до заключението, че 
знанията за методологията както за 
оценката на експозицията, така и за 
идентифицирането на опасностите 
се нуждаят от допълнително 
развитие, потвърждение и 
стандартизация. Все повече биоциди 
съдържат наносребро.

Or.en

Обосновка

Понастоящем наносреброто е най-използваният наноматериал. Необходимо е да се 
разреши проблемът, свързан с липсата на информация относно наноматериалите. 

Изменение 124
Christa Klaß

Предложение за регламент
Съображение 62 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) Когато поради наложителни 
причини за спешност, сроковете, 
които обикновено са приложими в 
рамките на процедурата по 
регулиране с контрол, не могат да 
бъдат спазени, Комисията следва да 
може да използва процедурата по 
спешност, предвидена в член 5а, 
параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, 
за приемането на решения за 
изменение на включването на 
активно вещество в приложение І или 
за изключването му от това 
приложение въз основа на член 13.

заличава се

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 125
Christa Klaß

Предложение за регламент
Съображение 62 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62a) Съгласно член 291 от ДФЕС 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от 
страна на държавите-членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
се установяват предварително чрез 
регламент, приет в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура. До приемането на този нов 
регламент и предвид необходимостта 
от възможно най-бързото приемане 
на настоящия регламент, контролът 
от страна на държавите-членки 
следва да се упражнява в 
съответствие с разпоредбите на 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 година за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията, 
доколкото тези разпоредби не 
противоречат на изменените 
Договори. Въпреки това 
позоваванията на тези разпоредби 
трябва да бъдат заменени с 
позовавания на правилата и 
принципите, посочени в новия 
регламент, веднага след като този 
регламент влезе в сила.

Or.en
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Обосновка

С цел да се предвидят преходни мерки, докато не бъдат приети новите правила за 
актовете за изпълнение. 

Изменение 126
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 66 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Изменение 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Предложение за регламент
Съображение 66 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.fr

Обосновка

Материалите, които влизат в контакт с храни, се уреждат от Регламент (ЕО) № 
1935/2004. Настоящият регламент не може да обхване всички аспекти на оценката 
на материалите и техните употреби. Въпреки това следва да се въведат нови 
ограничения посредством преглед на законодателството в областта на 
материалите, които влизат в контакт с храни, както и в Регламента относно 
биоцидите, за да се избегне дублирането на правилата и оценките.

Изменение 128
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящия регламент е 
гарантирането на висока степен на 
защита за здравето на хората и 
животните, както и на опазване на 
околната среда. Разпоредбите на 
настоящия регламент се основават 
на принципа на предпазливост, за да 
се гарантира, че активните вещества 
или продукти, които се пускат на 
пазара, нямат вредно въздействие 
върху здравето на хората или 
животните или околната среда. 
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Държавите-членки не могат да бъдат 
възпрепятствани да прилагат 
принципа на предпазливост, когато 
съществува неяснота от научна 
гледна точка по отношение на 
рисковете за здравето на хората или 
животните и за околната среда, 
предизвикани от биоциди, които се 
разрешават на тяхна територия.

Or.en

Изменение 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or.fr

Обосновка

Материалите, които влизат в контакт с храни, се уреждат от Регламент (ЕО) № 
1935/2004. Настоящият регламент не може да обхване всички аспекти на оценката 
на материалите и техните употреби. Въпреки това следва да се въведат нови 
ограничения посредством преглед на законодателството в областта на 
материалите, които влизат в контакт с храни, както и в Регламента относно 
биоцидите, за да се избегне дублирането на правилата и оценките. 

Изменение 130
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква п а) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

пa) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 октомври 2004 година относно 
материалите и предметите, 
предназначени за контакт с храни, и 
за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО 
и 89/109/ЕИО;

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

Изменение 131
Dan Jørgensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

пa) Директива 98/83/ЕО на Съвета от 
3 ноември 1998 година относно 
качеството на водите, предназначени 
за консумация от човека;

Or.en

Изменение 132
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Съгласно глава VII от настоящия 
регламент биоциди, които са получили 
окончателно одобрение съгласно 
Международната конвенция за контрол 
и управление на водния корабен баласт 
и утайките, се смятат за разрешени. 
Членове 38 и 57 се прилагат съответно.

8. Данните, предоставени за биоциди, 
които са получили окончателно 
одобрение съгласно Международната 
конвенция за контрол и управление на 
водния корабен баласт и утайките, се 
вземат предвид при вземането на 
решение относно издаването на 
разрешения за такива продукти 
съгласно настоящия регламент. 
Членове 38 и 57 се прилагат съответно.

Or.en

Обосновка

Международните споразумения не следва автоматично да се прехвърлят в ЕС. 

Изменение 133
Tiziano Motti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „рисково вещество“ означава: е) „рисково вещество“ означава:

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

всяко вещество, различно от активното 
вещество, което само по себе си има 
способността да предизвика незабавни 
или отложени вредни ефекти върху 
хората, и по-специално децата, 
животните или околната среда и 
присъства или се образува в биоцид в 
концентрация, достатъчна да 
предизвика рискове с такъв ефект;

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, 
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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 134
Tiziano Motti

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 – буква ж) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „вредител“ означава: ж) „вредител“ означава:

организми, включително и патогенни 
агенти, чието присъствие е нежелателно 
или които имат вредно въздействие 
върху човека, неговата дейност или 
продуктите, които използва, или за 
животните, или за околната среда;

организми, включително и патогенни 
агенти, чието присъствие е нежелателно 
или които имат незабавно или 
отложено вредно въздействие върху 
човека, и по-специално децата, 
дейността на човека или продуктите, 
които използва, или за 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 или след известно време – които пряко или косвено се дължат на 
вредните вещества. 

Изменение 135
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „остатъчни вещества“ означава: з) „остатъчни вещества“ означава:
 вещества, присъстващи в или върху 
растения или продукти от растителен 

 вещества, присъстващи в или върху 
растения или продукти от растителен 
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произход, хранителни продукти от 
животински произход, в питейната вода 
или другаде в околната среда, получени 
в резултат от употребата на биоцид, 
включително техни метаболити и 
продукти от разпадане или от реакции;

произход, хранителни продукти от 
животински произход, във водни 
ресурси, в питейната вода или другаде в 
околната среда, получени в резултат от 
употребата на биоцид, включително 
техни метаболити и продукти от 
разпадане или от реакции;

Or.en

Изменение 136
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „пускане на пазара“ означава: и) „пускане на пазара“ означава:
 първото доставяне на продукта за 
разпространение или употреба на пазара 
на Общността при извършване на 
търговска дейност, независимо дали 
срещу заплащане или безвъзмездно;

 доставянето на продукт на трети 
страни, независимо дали срещу 
заплащане или безвъзмездно, или 
предоставянето на достъп до биоцид 
на трети страни. Вносът се счита за 
пускане на пазара. Не е налице 
доставяне на трета страна 
например, когато при извършване на 
търговска дейност отделно се 
произвеждат третирани материали 
или продукти и след това биват 
включени в състава от 
производителя.

Or.de

Обосновка

Не само „първото доставяне“, а „всяко доставяне“ следва да се разглежда като 
пускане на пазара, както е в друго законодателство за химични вещества (вж. 
REACH). Дерогации следва да се допускат когато, например, един клиент възлага на 
даден занаятчия да боядиса някаква фасада с вещество, съдържащо разрешен биоцид. 
Това пояснение е необходимо. 
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Изменение 137
Dan Jørgensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „пускане на пазара“ означава: и) „пускане на пазара“ означава:

първото доставяне на продукта за 
разпространение или употреба на 
пазара на Общността при извършване 
на търговска дейност, независимо 
дали срещу заплащане или 
безвъзмездно;

доставяне или предоставяне на 
биоциди, независимо дали срещу 
заплащане или безвъзмездно, на трета 
страна, като вносът се счита за 
пускане на пазара;

Or.en

Обосновка

Определението на Комисията за „пускане на пазара“ е много по-тясно от 
определението в действащата Директива относно биоцидите. Предложеното 
изменение ще приведе Регламента относно биоцидите в съответствие с REACH, като 
така ще бъдат ограничени и продажбите надолу по веригата. 

Изменение 138
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „третиран материал или изделие“ 
означава:

к) „третиран материал или изделие“ 
означава:

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

i) всяко вещество, смес, материал или 
изделие, третирано с или включващо 
един или няколко биоцида, като целта е 
веществото, сместа, материалът или 
изделието да бъдат защитени от 
разваляне, причинено от вредители, или
ii) всяко вещество, смес, материал 
или изделие, третирано с или 
включващо един или няколко биоцида, 
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като целта е унищожаване, 
отблъскване, обезвреждане на 
вредители, предотвратяване 
действието им или всякаква борба с 
тях, при условие че това вещество, 
смес, материал или изделие има своя 
собствена функция;

Or.en

Изменение 139
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „външно биоцидно въздействие“ 
означава: 
последствията от прилагането, при 
което се предвижда изпускане на 
включения в състава биоцид при 
нормални условия на употреба, които 
могат да бъдат логично предвидени.

Or.de

Обосновка

Понятието „външно въздействие“ не е определено в самия Регламент относно 
биоцидите, а в „Ръководството от решения“. 

Изменение 140
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква п 

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „рамкова формулация“ означава: п) „рамкова формулация“ означава:

 група биоциди, които са със сходна  група биоциди с нисък риск, които са 
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употреба и които демонстрират 
ограничени изменения в структурата си 
спрямо даден референтен биоцид, 
принадлежащ към тази група, които 
съдържат същите активни вещества със 
същите спецификации, и чиито подобни 
допустими вариации не засягат 
равнището на риск, свързано нито с тях, 
нито тяхната ефикасност;

със сходна употреба и които 
демонстрират ограничени изменения в 
структурата си спрямо даден 
референтен биоцид, принадлежащ към 
тази група, които съдържат същите 
активни вещества със същите 
спецификации, и чиито подобни 
допустими вариации не засягат 
равнището на риск, свързано нито с тях, 
нито тяхната ефикасност; когато 
изменението се състои в намаляване 
на процента на активното вещество 
и/или изменение на процентното 
съдържание на едно или повече 
неактивни вещества;

Or.en

Обосновка

По този начин рамковата формулация се привежда в съответствие с Директива 
98/8/EО. Ако се подчертае, че рамковата формулация се прилага единствено за 
продукти с нисък риск, то това ще насърчи устойчивите продуктови иновации и 
подходящи мерки за управление на риска. 

Изменение 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „материали в контакт с храни“ 
означава:

заличава се

всеки материал и изделие, 
предназначени да влизат в допир с 
храни и обхванати от Регламент 
(ЕО) № 1935/2004434343;
_________________________________

43 ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

Or.fr
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Обосновка

Материалите, които влизат в контакт с храни, се уреждат от Регламент (ЕО) № 
1935/2004. Настоящият регламент не може да обхване всички аспекти на оценката 
на материалите и техните употреби. Въпреки това следва да се въведат нови
ограничения посредством преглед на законодателството в областта на 
материалите, които влизат в контакт с храни, както и в Регламента относно 
биоцидите, за да се избегне дублирането на правилата и оценките. 

Изменение 142
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „материали в контакт с храни“ 
означава:

заличава се

всеки материал и изделие, 
предназначени да влизат в допир с 
храни и обхванати от Регламент 
(ЕО) № 1935/200443;
________________________________

43 ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

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. 

Изменение 143
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ф а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) „уязвими групи” означава:

лица, нуждаещи се от специално 
внимание при извършване на оценка 
на острите и хроничните 
въздействия върху здравето от 
биоциди; те включват бременни и 
кърмещи жени, неродени деца, бебета 
и деца, възрастни хора, работници и 
жители, изложени на 
продължителна експозиция на 
биоциди във висока концентрация;

Or.en

Обосновка

Регламентът следва да включва определение на понятието „уязвими групи” в 
съответствие с Регламент 1107/2009 и законодателството, свързано с 
регистрацията, оценката и разрешаването на химически продукти (REACH). 

Изменение 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) „уязвими групи” означава:
лица, нуждаещи се от специално 
внимание при извършване на оценка 
на острите и хроничните 
въздействия върху здравето от 
продукти за растителна защита; Те 
включват, наред с другите, бременни 
и кърмещи жени, бебета и деца, 
както и възрастни хора;

Or.en
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Обосновка

Настоящият регламент следва да включва определение на понятието „уязвими групи” 
в съответствие с Регламент 1107/2009 относно продуктите за растителна защита и 
Регламент 1907/2006(регламент REACH). 

Изменение 145
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – букви ф а – ф в (нови) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) „административна промяна“ 
означава:
изменение от чисто 
административен характер на 
съществуващо разрешение, което не 
води до повторна оценка на риска за 
общественото здраве или за околната 
среда, нито на ефикасността на 
биоцида.
фб) „незначителна промяна“ 
означава:
изменение на съществуващо 
разрешение, което не може да се 
счете за административно 
изменение, тъй като изисква 
ограничена повторна оценка на риска 
за общественото здраве или околната 
среда и/или на ефикасността на 
продукта. Изменението не следва да 
се отразява неблагоприятно върху 
нивото на риск за общественото 
здраве или за околната среда и 
ефикасността на продукта.
фв) „значителна промяна“ означава:
изменение на съществуващо 
разрешение, което не може да се 
счете за административно изменение 
или незначителна промяна и  което 
изисква цялостна повторна оценка на 
риска за общественото здраве или 
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околната среда и/или на 
ефикасността на продукта;

Or.en

Обосновка

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

Изменение 146
Pilar Ayuso

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) наноматериалите се определят 
като твърди, съставени от дребни 
частици вещества, произведени с 
определена цел, независимо дали под 
формата на прах, дисперсии или 
аерозоли, състоящи се от 
нанопредмети и техните агрегати и 
агломерати,
i) които съдържат, при измерване 
посредством стандартизирани и 
признати методи, най-малко 10 wt.-% 
нанопредмети,
ii) или които имат, при измерване 
посредством подходящи методи, 
специфична повърхност по 
отношение на обема, която 
надвишава 6 x 1/100 nm;
нанопредметите са дискретни 
частици с едно, две или три външни 
измерения, приблизително между 1 
nm и 100 nm;

Or.en

Обосновка

Комисията понастоящем разработва ново хоризонтално определение за 
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наноматериали със съдействието на Научният комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР). НКВИНЗР вече предложи в 
становище през 2009 г. да се разшири настоящото определение, основаващо се на 
физическите размери, като се добави ограничение за специфична повърхност. При 
настоящото положение това следва да бъде отчетено в предложението за ново 
определение за наноматериали. 

Изменение 147
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) „административна промяна“ 
означава:
изменение от чисто 
административен характер на 
съществуващо разрешение, което не 
води до повторна оценка на риска за 
общественото здраве или за околната 
среда, нито на ефикасността на 
биоцида.

Or.en

Обосновка

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

Изменение 148
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фб) „незначителна промяна“ 
означава:
изменение на съществуващо 
разрешение, което не може да се 
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счете за административно 
изменение, тъй като изисква 
ограничена повторна оценка на риска 
за общественото здраве или околната 
среда и/или на ефикасността на 
продукта. Изменението не следва да 
се отразява неблагоприятно върху 
нивото на риск за общественото 
здраве или за околната среда или 
ефикасността на продукта.

Or.en

Обосновка

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

Изменение 149
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or.en

Обосновка

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

Изменение 150
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Активно вещество се включва в 
приложение I за първоначален срок не 
по-дълъг от 10 години, ако биоцидите, 
съдържащи това активно вещество, 
отговарят на условията, предвидени в 
член 16, параграф 1, буква б). Активно 
вещество, посочено в член 5, може 
единствено да бъде включено в 
приложение I за начален период от 5 
години.

Or.en

Обосновка

Вещества, попадащи в обхвата на критериите за отхвърляне, следва единствено да се 
включват в приложение I за максимален период от 5 години. Това е в съответствие с 
регламента относно продуктите за растителна защита. 

Изменение 151
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.it

Обосновка

Достатъчно активното вещество да се съдържа в един-единствен биоцид, за да бъде 
включено в приложение І. 
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Изменение 152
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Активни съставки, в състава на 
биоцид или отделно, могат да бъдат 
пускани на пазара в Съюза за употреба 
в биоциди само ако са включени в 
приложение І, в съответствие с 
разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or.de

Изменение 153
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Ако настоящият Регламент не 
предвижда друго, всички 
производители на активни съставки 
представят пред Агенцията молба за 
включване в приложение І.

Or. de

Изменение 154
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако е уместно, максималните
ограничения за остатъчни вещества се 

4. Максималните ограничения за 
остатъчни вещества се установяват по 
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установяват по отношение на активните 
вещества, включени в приложение I, в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 396/2005 на Европейския парламент 
и на Съвета [и Регламент (ЕИО) 
№ 2377/90 на Съвета].

отношение на активните вещества, 
включени в приложение I, в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 396/2005 на Европейския парламент 
и на Съвета [и Регламент (ЕИО) 
№ 2377/90 на Съвета].

Or.fr

Обосновка

Условията за включване в приложение І следва да бъдат по-строги и недвусмислени. 

Изменение 155
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 4 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Активни съставки, в състава на 
биоцид или отделно, могат да бъдат 
пускани на пазара в Съюза за употреба 
в биоциди само ако са включени в 
приложение І в съответствие с 
разпоредбите на настоящия 
регламент.
2. Ако настоящият Регламент не 
предвижда друго, всички 
производители на активни съставки, 
в състава на биоциди или отделно, 
представят пред Агенцията молба за 
включване в приложение І.

Or.de

Обосновка

Справедливо отношение е възможно, само ако производителите са задължени да 
спазват еднакви изисквания за предоставяне на данни в приложение ІІ. 
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Изменение 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 4, параграф 1 активните 
вещества, посочени в параграф 2, 
следва да бъдат включени в 
приложение I, единствено ако са 
спазени следните условия:

заличава се

a) експозицията на хора на 
въздействието на активното 
вещество на биоцида, при обичайни 
условия на употреба, е пренебрежимо 
малка, и по-специално в случаите, в 
които продуктът се използва в 
затворени системи или при строго 
контролирани условия;
б) употребата на активното 
вещество очевидно е необходима за 
овладяване на сериозна заплаха за 
общественото здраве;
в) невключването на активното 
вещество в приложение I очевидно би 
оказало несъразмерно отрицателно 
въздействие в сравнение с риска за 
здравето на човека или за околната 
среда, произтичащ от употребата на 
активното вещество, и при условие, 
че няма подходящи алтернативни 
вещества или технологии.
Буква в) не се прилага за активни 
вещества за продуктови типове 4 и 
14—19.

Or.en
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Изменение 157
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 4, параграф 1 активните вещества, 
посочени в параграф 2, следва да бъдат 
включени в приложение I, единствено 
ако са спазени следните условия:

1. Независимо от разпоредбите на 
член 4, параграф 1 активните вещества, 
посочени в параграф 2, следва да бъдат 
включени в приложение I, единствено 
ако са спазени всички следни условия:

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се предотврати употребата на активни вещества с най-опасни 
характеристики и които имат неблагоприятно въздействие върху здравето и 
околната среда, особено върху уязвимите групи и биологичното разнообразие. 
Прилагането на освобождаване следва ясно да се ограничи до определените условия. 

Изменение 158
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се предотврати употребата на активни вещества с най-опасни 
характеристики и които имат неблагоприятно въздействие върху здравето и 
околната среда, особено върху уязвимите групи и биологичното разнообразие.  
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Прилагането на освобождаване следва ясно да се ограничи до определените условия. 

Изменение 159
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) експозицията на хора на 
въздействието на активното вещество на 
биоцида, при обичайни условия на 
употреба, е пренебрежимо малка или 
правилно контролирана чрез 
устойчиви мерки за употреба и като 
се отчитат присъщите качества на 
активното вещество, и по-специално 
в случаите, в които продуктът се 
използва в затворени системи или при 
строго контролирани условия;

Or.en

Обосновка

Сериозното управление на риска може да намали степента, в която потребителите, 
независимо дали са професионалисти или не, са изложени на риск и също така да 
защитава околната среда и здравето на потребителите. Малко количество от 
активно вещество, което дори е класифицирано като канцерогенно, мутагенно или 
токсично от категория 1, в капани с примамка, например, не би представлявало риск 
за здравето на човека, ако продуктът е подходящо проектиран, за да се предотврати 
погрешна употреба. Следователно продуктът и неговата употреба определят дали 
има риск, като се има предвид, че в този случаи, активното вещество е в много ниско 
количество. 

Изменение 160
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

въздействието на активното вещество на 
биоцида, при обичайни условия на 
употреба, е пренебрежимо малка, 
тоест продуктът се използва 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;

Or.en

Обосновка

Привеждане в съответствие с регламента относно продуктите за растителна 
защита. Следва ясно да се определи понятието „пренебрежимо малка експозиция”. 
Това не е направено в предложението на Комисията, което единствено дава 
възможен пример за пренебрежимо малка експозиция. Пренебрежимо малката 
експозиция следва да се определи като експозиция, при която е изключен контактът с 
хора и няма остатъчни вещества. 

Изменение 161
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) употребата на активното вещество 
очевидно е необходима за овладяване на 
сериозна заплаха за общественото 
здраве;

б) установено е, въз основа на 
документирано доказателство, 
включено в заявлението за дадено 
активно вещество, че употребата на 
активното вещество е необходима за 
овладяване на сериозна заплаха за 
общественото здраве, която не може 
да бъде овладяна с други налични 
средства, включително нехимични 
методи.

Or.en

Обосновка

Това е в съответствие с регламента относно продуктите за растителна защита. 
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Трябва да се докаже, че сериозната опасност за общественото здраве не може да 
бъде контролирана с никакви други средства, включително нехимични методи, и 
трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска. 

Изменение 162
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) употребата на активното вещество 
очевидно е необходима за овладяване на 
сериозна заплаха за общественото 
здраве;

б) въз основа на документирано 
доказателство е доказано от 
заявителя, че употребата на активното 
вещество е необходима за овладяване на 
сериозна заплаха за общественото
здраве, която не може да бъде 
овладяна с други налични средства, 
включително нехимични методи;

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се предотврати употребата на активни вещества с най-опасни 
характеристики и които имат неблагоприятно въздействие върху здравето и 
околната среда, особено върху уязвимите групи и биологичното разнообразие.  
Прилагането на освобождаване следва ясно да се ограничи до определените условия. 

Изменение 163
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) невключването на активното 
вещество в приложение I очевидно би 
оказало несъразмерно отрицателно 
въздействие в сравнение с риска за 
здравето на човека или за околната 

заличава се
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среда, произтичащ от употребата на 
активното вещество, и при условие, 
че няма подходящи алтернативни 
вещества или технологии.

Or.en

Обосновка

Не са определени отрицателните последици, които могат да са несъразмерни, и това 
би предоставило широки възможности за всякакъв вид дерогации, например 
обосновани с икономически интереси.
 В аналогичния регламент относно продуктите за растителна защита не съществува 
подобна дерогация. Клаузата за отсъствие на подходящи алтернативи или 
технологии е по-добре разгледана в изменението на предходната точка.  

Изменение 164
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) невключването на активното 
вещество в приложение I очевидно би 
оказало несъразмерно отрицателно 
въздействие в сравнение с риска за 
здравето на човека или за околната 
среда, произтичащ от употребата на 
активното вещество, и при условие, 
че няма подходящи алтернативни 
вещества или технологии.

в) установено е посредством 
сравнителна оценка, че не 
съществуват химични или нехимични 
алтернативни вещества или 
технологии за същата цел, които да 
носят значително по-малък риск и 
вреда за здравето на човека или на 
животните или за околната среда;

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се предотврати употребата на активни вещества с най-опасни 
характеристики и които имат неблагоприятно въздействие върху здравето и 
околната среда, особено върху уязвимите групи и биологичното разнообразие.  
Прилагането на освобождаване следва ясно да се ограничи до определените условия. 
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Изменение 165
Esther De Lange

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) оценката на присъщите 
опасности, в рамките на 
предписаните условия на употреба, 
показва, че рисковете са приемливи 
съгласно критериите, посочени в 
приложение IV, за оценка на досиета 
за биоциди.

Or.en

Обосновка

Регламентирането на биоцидите единствено въз основа на свойствата на техните 
активни вещества, без да се отчита тяхната действителна употреба и експозиция, 
поставя под въпрос принципа за вземане на научно обосновани решения. 

Изменение 166
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) употребата на активното 
вещество е предмет на мерки за 
намаляване на риска, с оглед 
гарантиране, че експозицията за 
хората и околната среда е сведена до 
минимум и редовно наблюдавана;

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се предотврати употребата на активни вещества с най-опасни 
характеристики и които имат неблагоприятно въздействие върху здравето и 
околната среда, особено върху уязвимите групи и биологичното разнообразие.  
Прилагането на освобождаване следва ясно да се ограничи до определените условия. 
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Изменение 167
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква в б (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) заявителят представя план за 
заместване по отношение на  
контролирането на сериозните 
заплахи посредством други средства, 
включително нехимични методи.

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се предотврати употребата на активни вещества с най-опасни 
характеристики и които имат неблагоприятно въздействие върху здравето и 
околната среда, особено върху уязвимите групи и биологичното разнообразие.  
Прилагането на освобождаване следва ясно да се ограничи до определените условия. 

Изменение 168
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.en

Обосновка

Не съществуват научни основания, нито основания от екологично или свързано със 
здравето естество, за изключване на продуктовите типове 4 и 14-19 от дерогацията. 
Действително, рискът за здравето на човека би бил в голяма степен несъразмерен, ако 
дадени активни вещества не се включват единствено защото попадат в определени 
категории продуктови типове. Бялата книга на Комисията от 2009 г. относно 
адаптирането спрямо изменението на климата предупреждава за опасността, 
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поради изменението на климата, от сериозни инфекциозни векторно преносими 
заразни болести, засягащи хората и животните, например малария.  Инсектицидите 
са основно средство за борба срещу тези заболявания. 

Изменение 169
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.it

Обосновка

Няма научно обосновани елементи за определяне на разликите между продуктовите 
типове (например, за отличаване на продуктови типове 4 от 14-19). Това са продукти 
за борба срещу гризачи, акари и молюски, както и дезинфектанти, и служат за 
дезинфекция срещу плъхове и насекоми. Решението за изключване трябва да се взема 
въз основа на анализа на риска (комбинация между опасност и експозиция). Ако е 
научно доказано, че рисковете са добре контролирани, активните вещества трябва да 
се разрешават. 

Изменение 170
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.en

Обосновка

Не съществуват научни основания за изключване на продуктовите типове 4 и 14-19 



PE439.902v01-00 48/79 AM\812192BG.doc

BG

от дерогацията, предвидена в член 5, параграф 1, буква в). Резултатът от това би 
бил оттеглянето на продукти от основно значение в областта на дезинфекцията на 
храни и фуражи и контрола върху вредителите. 

Изменение 171
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Употребата на биоциди със 
съответното активно вещество се 
ограничава до тези държави-членки, в 
които съществуват съответните 
вредни организми или е налице 
сериозна заплаха. Използването на 
такива продукти се ограничава до 
професионалните потребители.

Or.en

Обосновка

Необходимо е да се предотврати употребата на активни вещества с най-опасни 
характеристики и които имат неблагоприятно въздействие върху здравето и 
околната среда, особено върху уязвимите групи и биологичното разнообразие.  
Прилагането на освобождаване следва ясно да се ограничи до определените условия. 

Изменение 172
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Активното вещество се включва в 
приложение I еднократно, за срок не 
по-дълъг от пет години.

Or.en
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Обосновка

Необходимо е да се предотврати употребата на активни вещества с най-опасни 
характеристики и които имат неблагоприятно въздействие върху здравето и 
околната среда, особено върху уязвимите групи и биологичното разнообразие.  
Прилагането на освобождаване следва ясно да се ограничи до определените условия. 

Изменение 173
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дерогациите не се отнасят за 
активни вещества, които са 
класифицирани или трябва да бъдат 
класифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 като 
канцерогенни от категория 1А, като 
канцерогенни от категория 1В без 
праг или като токсични за 
репродукцията от категория 1А.

Or.en

Обосновка

Това е идентично с разпоредбите на регламента относно продуктите за растителна 
защита. Не следва да има каквато и да е дерогация за познати канцерогенни вещества 
без праг, нито за вещества, за които е известно, че са токсични за репродукцията. 

Изменение 174
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно настоящия параграф 
употребата на всеки биоцид, 
съдържащ активно вещество, 
включено в приложение I, подлежи на 



PE439.902v01-00 50/79 AM\812192BG.doc

BG

подходящи мерки за намаляване на 
риска, за да се гарантира, че 
експозицията на хората и околната 
среда е сведена до минимум. Във 
всички случаи използването на 
такива продукти се ограничава до 
професионалните потребители.
Съгласно настоящия параграф 
държава-членка, която разрешава 
биоцид, съдържащ активно вещество, 
включено в приложение I, изготвя 
план за постепенно прекратяване на 
употребата с цел контрол на 
сериозната заплаха посредством 
други средства, включително 
нехимични методи, и без забавяне 
представя този план на Комисията.

Or.en

Обосновка

Разпоредби в съответствие с регламента относно продуктите за растителна 
защита, с допълнителното уточнение, че употребата на продукти, съдържащи 
вещества, които отговарят на критериите за изключване, се ограничава до 
професионалните потребители. 

Изменение 175
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) активни вещества, които въз основа 
на оценката, основаваща се върху 
съгласувани на общностно или 
международно равнище насоки за 
изпитване или други налични данни и 
информация, включително анализ на 
научната литература, разгледана от 
Агенцията, се считат за 
притежаващи свойства, които 
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нарушават функциите на 
ендокринната система, или които са 
определени в член 57, буква е) от 
Регламент (EО) № 1907/2006 като 
вещества, имащи свойствата да 
разрушават ендокринната система..

До 13 декември 2013 г. Комисията, 
чрез делегирани актове съгласно член 
72, приема мерки по отношение на 
конкретни научни критерии за 
определяне на свойствата за 
разрушаване на ендокринната 
система. До приемането на тези 
критерии вещества, които са 
класифицирани или трябва да бъдат 
класифицирани в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1272/2008 като канцерогенни от 
категория 2 или като токсични за 
репродукцията от категория 2, се 
считат за притежаващи свойства, 
нарушаващи функциите на 
ендокринната система. В допълнение 
вещества като тези, които са 
класифицирани или трябва да бъдат 
класифицирани в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1272/2008 като токсични за 
репродукцията от категория 2 и 
които имат токсични ефекти върху 
ендокринните органи, могат да се 
считат за притежаващи свойства, 
нарушаващи функциите на 
ендокринната система.

Or.en

Обосновка

Не е достатъчно позоваване на член 57, буква е) от регламента REACH, за да се 
определят веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система. 
Определянето на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, се извършва 
твърде бавно в рамките на REACH. Досега не е предложено нито едно вещество да 
бъде идентифицирано в съответствие с член 57, буква е). Летвата е твърде висока: 
„научни данни за възможни [!] сериозни последствия”.  Веществата, нарушаващи 
функциите на ендокринната система, следва също така да се определят въз основа на 
съгласувани насоки за изпитване или друга налична информация (както в Регламента 
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относно продуктите за растителна защита). Следва да се разработят специфични 
критерии за химични вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в 
същото време като в Регламента относно продуктите за растителна защита. 

Изменение 176
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Предвид съществуващата научна 
несигурност по отношение на 
критериите, необходими за 
определяне на свойствата, които 
нарушават функциите на 
ендокринната система, най-късно до 
14 декември2013 г. Европейската 
комисия представя предложение по 
този въпрос.

Or.en

Обосновка

През април 2013 г. консултант, на когото това е възложено от страна на 
Европейската комисия, трябва да представи окончателния си доклад относно това 
как се разглеждат веществата, които нарушават функциите на ендокринната 
система. В настоящия момент би било преждевременно да се правят заключения 
относно това кои вещества  следва да се считат за вещества, нарушаващи 
функциите на ендокринната система. Много малък е броят на активните вещества, 
по отношение на които е извършена оценка, и много малко са разработваните в 
момента нови активни вещества; считането например на канцерогенните, 
мутагенните или токсичните за репродукцията вещества от категория 2 за 
вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, би имало тежки 
последици и би възпрепятствало обществените органи да се борят ефективно срещу 
заплахите за общественото здраве. 
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Изменение 177
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) активни вещества, които са 
определени в член 57, буква е) от 
Регламент (EО) № 1907/2006 като 
вещества, имащи свойствата да 
разрушават ендокринната система. До 
30 юни 2015 г. Комисията, чрез 
делегирани актове съгласно членове 
XY, приема мерки по отношение на 
конкретни научни критерии за 
определяне на свойствата за 
нарушаване на функциите на 
ендокринната система.

Or.en

Обосновка

До настоящия момент не са разработени критерии за определянето на веществата, 
нарушаващи функциите на ендокринната система.  Комисията понастоящем работи 
върху хоризонтално определение, което ще се прилага върху редица законодателни 
актове на ЕС относно нарушаването на функциите на ендокринната система като 
Регламента REACH и Регламента относно продуктите за растителна защита.,  
Целта на настоящото изменение е законодателството относно биоцидите да се 
приведе в съответствия с този текущ процес. Подходът на Комисията следва бъде 
съгласуван с развитието в международен план, по-специално в рамките на ОИСР. 

Изменение 178
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) вещества, включени в списъка на 
приоритетните опасни вещества за 
политиката в областта на водите, 
приложен към Директива 2000/60/EО.
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Or.en

Обосновка

С цел съгласуваност с Рамковата директива за водите, както подчертава 
докладчикът в своето изменение 11. 

Изменение 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) активни вещества, които имат 
невротоксично или имунотоксично 
въздействие върху развитието.

Or.en

Обосновка

Научни изследвания доказаха вредното въздействие на невротоксичните вещества 
върху развитието на детската нервна система. В съответствие с принципа на 
предпазливост и целта за гарантиране на високо ниво на защита на здравето на 
човека и околната среда, не следва да се разрешават вещества, имащи невротоксично 
или имунотоксично въздействие върху развитието. 

Изменение 180
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) активни вещества, които 
съдържат наноматериали.

Or.en

Обосновка

С цел гарантиране на високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда 
не следва да се разрешават вещества с наноматериали. 
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Изменение 181
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) досие за активното вещество и 
неговите остатъци, които отговарят
на изискванията, посочени в 
приложение II;

Or.en

Обосновка

Остатъците от активното вещество могат да бъдат по-вредни от самото активно 
вещество и поради това следва да бъде изрично упоменато в заявлението. 

Изменение 182
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) досие за емисионни сценарии на 
биоциди въз основа на приложение ІІ, 
точка 1 и приложение ІІІ, точка 1

Or.en

Обосновка

Биоцидите намират широко приложение в строителни продукти и материали. С цел 
да бъдат обхванати екологичните и здравни аспекти, следва да съществува и 
информация относно емисиите на биоциди при специални условия, под формата на 
реалистични емисионни сценарии, които описват техните филтрационни свойства. 
Това е особено актуално в светлината на текущото преразглеждане на Директивата 
относно строителните продукти. 
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Изменение 183
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информацията не е необходима 
поради експозицията, свързана с 
предлаганата употреба;

a) информацията не е необходима, тъй 
като съответната експозиция може 
да бъде изключена с предлаганата 
употреба;

Or.en

Обосновка

Тази информация следва да се дава само ако не съществува съответна експозиция. 

Изменение 184
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) от научна гледна точка не се налага 
информацията да бъде предоставена;

заличава се

Or.en

Обосновка

Това е много неясно и представлява потенциална вратичка, което не е оправдано. 

Изменение 185
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) от техническа гледна точка не е заличава се



AM\812192BG.doc 57/79 PE439.902v01-00

BG

възможно информацията да бъде 
предоставена.

Or.en

Изменение 186
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) от техническа гледна точка не е 
възможно информацията да бъде 
предоставена.

заличава се

Or.en

Обосновка

Това е много неясно и по този начин представлява потенциална вратичка, което не е 
оправдано. 

Изменение 187
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема мерки за 
установяване на критерии, които да 
определят какво представлява 
надлежната обосновка за адаптиране на 
данните, изисквани съгласно 
параграф 1, въз основа на посоченото в 
параграф 2, буква а).

4. С цел да се определи какво 
представлява надлежната обосновка за 
адаптиране на данните, изисквани 
съгласно член 1, въз основа на 
посоченото в параграф 2, буква а), 
Комисията адаптира критериите 
посредством делегирани актове 
съгласно член 71а и при изпълнение на 
условията на членове 71б и 71в.

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 188
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема мерки за 
установяване на критерии, които да 
определят какво представлява 
надлежната обосновка за адаптиране на 
данните, изисквани съгласно 
параграф 1, въз основа на посоченото в 
параграф 2, буква а).

4. Комисията приема и публикува 
прозрачни критерии и указания, които 
да определят какво представлява 
надлежната обосновка за адаптиране на 
данните, изисквани съгласно параграф 
1, въз основа на посоченото в параграф 
2, буква а), също в съответствие с 
целта опитите с гръбначни 
животни, служещи за целите на 
настоящия регламент, да се 
извършват само в краен случай.

Or.en

Изменение 189
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 

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
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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 190
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Заявителят прилага към досието 
експертно проверената актуална 
научна литература относно 
активното вещество и съответните 
му метаболити, свързана със 
страничните ефекти върху здравето, 
околната среда и неприцелни видове, 
която е публикувана през последните 
десет години преди датата на
представяне на досието.

Or.en

Изменение 191
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Ако при оценяването на досиетата се 
окаже, че за да се извърши оценката е 
необходима допълнителна информация, 
оценяващият компетентен орган може 
да поиска от заявителя да предостави 
тази информация в рамките на 
установен срок, като уведоми Агенцията 
за това. Когато подобна допълнителна 
информация включва опити с 
животни, заявителят бива съветван 
от експерти на Агенцията или на 
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оправомощените органи относно 
подходящи алтернативни методи и 
стратегии за извършване на 
опитите, с цел да замести, намали 
или прецизира използването на 
гръбначни животни.

Or.en

Изменение 192
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако оценяващият компетентен орган 
счита, че съществуват опасения относно 
ефекта на натрупване от употребата на 
различни биоциди, съдържащи едно и 
също активно вещество, той трябва да 
документира съображенията си в 
съответните части на раздел II.3 от 
приложение XV към Регламент (EО) 
№ 1907/2006, както и да ги включи в 
заключенията си.

3. Ако оценяващият компетентен орган 
счита, че съществуват опасения относно 
ефекта на натрупване от употребата на 
различни биоциди, съдържащи едно и 
също активно вещество или различни 
вещества с подобни или общи ефекти 
по отношение на едни и същи целеви 
точки, независимо дали чрез същия 
или чрез различен механизъм на 
действие, той трябва да документира 
съображенията си в съответните части 
на раздел II.3 от приложение XV към 
Регламент (EО) № 1907/2006, както и да 
ги включи в заключенията си.

Or.en

Изменение 193
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В рамките на девет месеца след 
получаване на заключенията от 

4. В рамките на девет месеца след 
получаване на заключенията от 
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оценката Агенцията изготвя и представя 
пред Комисията становище относно 
включването на активното вещество в 
приложение I.

оценката Агенцията изготвя и представя 
пред Комисията становище относно 
включването на активното вещество в 
приложение I, като взема предвид 
заключенията на оценяващия 
компетентен орган.

Or.en

Обосновка

Следва да се поясни, че становището на Агенцията се изготвя, като се вземат 
предвид заключенията на оценяващия компетентен орган. 

Изменение 194
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При получаване на становището на 
Агенцията Комисията приема решение
относно заявлението за включване на 
активното вещество в приложение I. 
Това решение, предназначено да 
измени несъществени елементи от 
настоящия регламент, като го 
допълни, се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 72, параграф 4.

5. С цел редовно актуализиране на 
списъка с разрешени активни 
вещества, при получаване на 
становището на Агенцията Комисията 
приема, посредством делегирани 
актове съгласно член 71а и при 
изпълнение на условията на членове 
71б и 71в, решение за включване на 
активното вещество в приложение I. 
Имената на заявителите се 
обявяват, ако Комисията реши да 
включи веществото в приложение І.

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 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.fr

Изменение 196
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or.en

Обосновка

Това може често да бъде смекчено чрез промяна на употребата на продукта или чрез 
употребата на лични защитни средства и инженерен контрол. 
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Изменение 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) счита се за устойчиво, 
биоакумулиращо и токсично вещество в 
съответствие с критериите,
посочени в приложение XIII към 
Регламент (EО) № 1907/2006;

(Посочената по-долу обосновка се 
отнася и за измененията на член 9, 
параграф 1, букви в), г) и е) и член 9, 
параграф 2.

Or.fr

Обосновка

Критериите за идентификация на кандидатите за замяна следва да бъдат приведени 
в съответствие с критериите за предоставяне на разрешение, предвидени в 
Регламента REACH. Тъй като ECHA ще има задачата да установява дали дадено 
активно вещество отговаря на критериите, хармонизирането на двата регламента е 
препоръчително. Вещества, чиито предвидените употреби не представляват риск за 
здравето на човека или за околната среда, не следва да се считат за кандидати за 
замяна. 

Изменение 198
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) устойчиви, биоакумулиращи и 
токсични вещества съгласно 
критериите, посочени в 
приложение XIII към Регламент (EО) 
№ 1907/2006;
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Or.en

Обосновка

За да има последователност между двата регламента, критериите за 
идентифициране на кандидатите за замяна се привеждат в съответствие с 
критериите за веществата, подлежащи на разрешение съгласно Регламент № 
1907/2006 (REACH) (член 57). Тъй като Агенцията (ECHA) ще има задачата да 
установява дали дадено активно вещество изпълнява някой от критериите, е 
препоръчително да съществува последователност между двата регламента. 

Изменение 199
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.en

Изменение 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) налице са причини за опасения, 
свързани с естеството на 
критичното въздействие, и по-
специално невротоксично или 
имунотоксично въздействие върху 
развитието, които, в съчетание с 
практиките за употреба, водят до 
употреба, която продължава да 
поражда загриженост, дори и след 
прилагане на много ограничителни 

в) счита се за устойчиво, 
биоакумулиращо и токсично 
вещество в съответствие с 
критериите, посочени в 
приложение XIII към Регламент (EО) 
№ 1907/2006;
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мерки за управление на риска;

Or.fr

Изменение 201
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) налице са причини за опасения, 
свързани с естеството на 
критичното въздействие, и по-
специално невротоксично или 
имунотоксично въздействие върху 
развитието, които, в съчетание с 
практиките за употреба, водят до 
употреба, която продължава да 
поражда загриженост, дори и след 
прилагане на много ограничителни 
мерки за управление на риска;

в) силно устойчиви и силно 
биоакумулиращи вещества в 
съответствие с критериите, 
посочени в приложение ХІІІ към 
Регламент (ЕО) № 1907/2006;

Or.en

Обосновка

За да има последователност между двата регламента, критериите за 
идентифициране на кандидатите за замяна се привеждат в съответствие с 
критериите за веществата, подлежащи на разрешение съгласно Регламент № 
1907/2006 (REACH) (член 57). Тъй като Агенцията (ECHA) ще има задачата да 
установява дали дадено активно вещество изпълнява някой от критериите, е 
препоръчително да съществува последователност между двата регламента. 

Изменение 202
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) налице са причини за опасения, 
свързани с естеството на критичното 

в) налице са причини за опасения, 
свързани с естеството на критичното 
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въздействие, и по-специално 
невротоксично или имунотоксично 
въздействие върху развитието, които, в 
съчетание с практиките за употреба, 
водят до употреба, която продължава да 
поражда загриженост, дори и след 
прилагане на много ограничителни 
мерки за управление на риска;

въздействие, и по-специално 
невротоксично или имунотоксично 
въздействие върху развитието, които, в 
съчетание с практиките за употреба, 
водят до употреба, която продължава да 
поражда загриженост, например голям 
потенциал от риск за подпочвените 
води, дори и след прилагане на много 
ограничителни мерки за управление на 
риска;

Or.en

Обосновка

Взема се предвид опазването на водоизточниците по подобие на Регламент № 
1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, 
приложение ІІ, точка 4, трето тире. 

Изменение 203
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съдържа значителен процент 
неактивни изомери;

заличава се

Or.it

Обосновка

Неактивните изомери не представляват опасност за здравето или за околната среда. 
Следователно не е необходимо да се включват в списъка на веществата, считани за 
кандидати за замяна. 

Изменение 204
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съдържа значителен процент 
неактивни изомери;

заличава се

Or.en

Обосновка

За да има последователност между двата регламента, критериите за 
идентифициране на кандидатите за замяна се привеждат в съответствие с 
критериите за веществата, подлежащи на разрешение съгласно Регламент № 
1907/2006 (REACH) (член 57). Тъй като Агенцията (ECHA) ще има задачата да 
установява дали дадено активно вещество изпълнява някой от критериите, е 
препоръчително да съществува последователност между двата регламента. 

Изменение 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съдържа значителен процент 
неактивни изомери;

заличава се

Or.fr

Изменение 206
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) класифицирано е или отговаря на 
критериите за класифициране в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 1272/2008 като канцероген от 
категория 1A или 1B, мутаген от 
категория 1A или 1B, или като токсично 

д) класифицирано е или отговаря на 
критериите за класифициране в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 1272/2008 като вещества, 
повишаващи чувствителността на 
дихателната система, канцероген от 
категория 1A или 1B, мутаген от 
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за репродукция от категория 1A или 1B; категория 1A или 1B, или като токсично 
за репродукция от категория 1A или 1B;

Or.en

Изменение 207
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква е) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) счита се въз основа на оценка на 
Общността или на международно 
признати насоки за изпитване или 
други налични данни, че веществото 
има свойствата да разрушава
ендокринната система, което може да 
окаже вредно въздействие върху 
човека.

е) вещества – като тези, които 
притежават свойствата да 
разрушават ендокринната система, или 
тези, които притежават устойчиви 
биоакумулиращи и токсични свойства 
или силно устойчиви и силно 
биоакумулиращи свойства, които не 
отговарят на критериите, посочени в 
букви б) или в) – за които 
съществуват научно обосновани 
доказателства за възможни сериозни 
последствия за човешкото здраве или 
за околната среда, което повдига 
опасения в същата степен като за 
веществата, изброени в букви б), в) 
или д), и които са идентифицирани 
случай по случай в съответствие с 
процедурата, посочена в член 59 на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006;

Or.en

Обосновка

За да има последователност между двата регламента, критериите за 
идентифициране на кандидатите за замяна се привеждат в съответствие с 
критериите за веществата, подлежащи на разрешение съгласно Регламент № 
1907/2006 (REACH) (член 57). Тъй като Агенцията (ECHA) ще има задачата да 
установява дали дадено активно вещество изпълнява някой от критериите, е 
препоръчително да съществува последователност между двата регламента. 
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Изменение 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква е) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) счита се въз основа на оценка на 
Общността или на международно 
признати насоки за изпитване или 
други налични данни, че веществото 
има свойствата да разрушава
ендокринната система, което може да 
окаже вредно въздействие върху 
човека.

е) е вещество – като веществата, 
имащи свойства да влияят върху
ендокринната система, или 
веществата, имащи устойчиви, 
биоакумулиращи и токсични свойства 
или силно устойчиви и силно 
биоакумулиращи свойства, 
неотговарящи на критериите, 
посочени в букви б) и в) – за което 
съществуват научни данни за 
възможни сериозни последствия върху 
общественото здраве или за околната 
среда, пораждащи такова ниво на 
опасения, което е еквивалентно на 
онова, отнасящо се за веществата, 
посочени в букви б) и в).

Or.fr

Изменение 209
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква е) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) счита се въз основа на оценка на 
Общността или на международно 
признати насоки за изпитване или други 
налични данни, че веществото има 
свойствата да разрушава ендокринната 
система, което може да окаже вредно 
въздействие върху човека.

е) счита се въз основа на оценка на 
Общността или на международно 
признати насоки за изпитване или други 
налични данни, че веществото има 
свойствата да разрушава ендокринната 
система, което може да окаже вредно 
въздействие върху човека или 
околната среда.

Or.en
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Изменение 210
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква e а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) за употребите, посочени в досието 
на активното вещество, вече 
съществува алтернативен 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;

Or.en

Обосновка

За да се спази принципът на заместване, към член 9, параграф 1 следва да бъде 
добавена точка ж). Това ще постави в равноправно отношение вече допуснатите на 
пазара биоциди и новите активни вещества. 

Изменение 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 212
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от разпоредбите на 
член 10, параграф 3 включването в 
приложение I на активно вещество, 
което се счита за кандидат за замяна, се 
подновява за срок не по-дълъг от десет
години.

4. Чрез дерогация от разпоредбите на 
член 10, параграф 3 включването в 
приложение I на активно вещество, 
което се счита за кандидат за замяна, се 
подновява за срок не по-дълъг от пет
години.

Държавите-членки установяват и 
прилагат план за заместване, с цел да 
се гарантира, че употребата на 
въпросното активно вещество се 
прекратява в рамките на срока на 
разрешението и че активното 
вещество може да бъде заместено с 
разумни алтернативи от химически 
или нехимически характер.

Or.en

Обосновка

С цел да се поощри устойчиво производство и маркетинг на продуктите, при които 
веществата, пораждащи опасения, се заместват с по-безопасни, следва да се 
изпълняват планове за заместване. В допълнение, създаването на планове за 
заместване подпомага създаването на нови продукти. 

Изменение 213
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от разпоредбите на 4. Чрез дерогация от разпоредбите на 
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член 10, параграф 3 включването в 
приложение I на активно вещество, 
което се счита за кандидат за замяна, се 
подновява за срок не по-дълъг от десет
години.

член 10, параграф 3 включването в 
приложение I на активно вещество, 
което се счита за кандидат за замяна, се 
подновява за срок не по-дълъг от пет
години.

Or.fr

Обосновка

Активните вещества, които се считат за кандидати за замяна в съответствие с 
параграф 1, не следва да се включват в приложение І за срок, по-дълъг от пет години. 

Изменение 214
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от разпоредбите на 
член 10, параграф 3 включването в 
приложение I на активно вещество, 
което се счита за кандидат за замяна, се 
подновява за срок не по-дълъг от десет
години.

4. Чрез дерогация от разпоредбите на 
член 10, параграф 3 включването в 
приложение I на активно вещество, 
което се счита за кандидат за замяна, се 
предоставя или подновява за срок не 
по-дълъг от седем години.

Or.en

Обосновка

Срокът за включване на вещества, които са кандидати за замяна, следва да бъде 
същият като предвиденият в Регламента относно продуктите за растителна 
защита. 

Изменение 215
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от разпоредбите на 4. Чрез дерогация от разпоредбите на 



AM\812192BG.doc 73/79 PE439.902v01-00

BG

член 10, параграф 3 включването в 
приложение I на активно вещество, 
което се счита за кандидат за замяна, се 
подновява за срок не по-дълъг от десет 
години.

член 10, параграф 3 включването в 
приложение I на активно вещество, 
което се счита за кандидат за замяна, се 
подновява за периоди не по-дълги от 
десет години.

Or.en

Обосновка

Докато съществуват важни и надеждни биоциди въз основата на активни вещества, 
кандидати за замяна, подновяването на включването им в приложение І следва да 
бъде разрешено и да не се ограничава само за един период от десет години. 

Изменение 216
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подновява включването на 
активно вещество в приложение I, ако 
то все още отговаря на изискванията, 
посочени в член 4.

1. Комисията подновява включването на 
активно вещество в приложение I, ако 
то все още отговаря на изискванията, 
посочени в член 4 и член 5.

Or.en

Изменение 217
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Освен ако не е посочено друго в 
решението за подновяване на 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I, 
подновяването е за срок, непревишаващ 
15 години. Подновяването на 
одобрението на вещества по смисъла 
на член 5 е за срок, непревишаващ пет 
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години.

Or.en

Обосновка

Подновявaнията не следва да бъдат за неопределен срок от време. Същите 
разпоредби бяха приети в Регламента относно продуктите за растителна защита. 

Изменение 218
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Освен ако не е посочено изрично в 
решението за подновяване на 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I, 
подновяването може да бъде за срок, 
непревишаващ 10 години.

Or.en

Обосновка

Издаването на постоянни разрешения за нови активни вещества ще намали стимула 
за провеждането на нови изследвания и предоставянето на нови научни данни. В 
съответствие със сегашната Директива относно биоцидите, както и 
законодателството относно пестицидите/растителната защита съществува 
необходимост от извършването на редовен преглед на активните вещества. 

Изменение 219
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако не е посочено друго в 3. Освен ако не е посочено изрично в 



AM\812192BG.doc 75/79 PE439.902v01-00

BG

решението за подновяване на 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I, 
подновяването е за неограничено време.

решението за подновяване на 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I, 
подновяването не превишава
максималния срок от 5 години.

Or.en

Обосновка

С цел да се осигури подходяща защита за потребителите и околната среда, 
одобрението за активни вещества периодично се подновява. Разпоредбите в полза на 
одобрение за неопределен период има за резултат отслабването на сегашните 
стандарти на Общността за разрешението на активни вещества и противоречи на 
подхода на другите закони относно химическите вещества като регламента относно 
продуктите за растителна защита. 

Изменение 220
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. С цел редовното актуализиране на 
списъка с разрешени активни 
вещества, в края на срока, посочен в 
параграф 3, или при получаване на 
становището на Агенцията, Комисията, 
посредством делегирани актове 
съгласно член 71а и при изпълнение на 
условията на членове 71б и 71в, 
приема решение относно подновяване 
на включването на активното вещество 
в приложение I. Имената на 
заявителите се споменават, ако 
Комисията реши да поднови 
включването на активното 
веществото в приложение І.

Or.en

Обосновка

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

Изменение 221
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да преразгледа 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I по всяко 
време, в случай че има сериозни 
признаци, че то вече не отговаря на 
изискванията, посочени в член 4. Ако 
тези предположения се потвърдят, 
Комисията приема решение за 
изменение на включването на активно 
вещество в приложение I или за 
премахването му от това приложение.

1. С цел редовното актуализиране на 
списъка с разрешени активни 
вещества, Комисията може да 
преразгледа включването на дадено 
активно вещество в приложение I по 
всяко време, в случай че има сериозни 
признаци, че то вече не отговаря на 
изискванията, посочени в член 4. Ако 
тези предположения се потвърдят, 
Комисията, посредством делегирани 
актове съгласно член 71а и при 
изпълнение на условията на членове 
71б и 71в, приема решение за изменение 
на включването на активно вещество в 
приложение I или за премахването му от 
това приложение.

Or.en

Обосновка

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

Изменение 222
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да преразгледа 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I по всяко 

1. Комисията може да преразгледа 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I по всяко 
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време, в случай че има сериозни
признаци, че то вече не отговаря на 
изискванията, посочени в член 4. Ако 
тези предположения се потвърдят, 
Комисията приема решение за 
изменение на включването на активно 
вещество в приложение I или за 
премахването му от това приложение.

време, в случай че има признаци, че то 
вече не отговаря на което и да е от 
изискванията, посочени в член 4 и 
член 5. Ако тези предположения се 
потвърдят, Комисията приема решение 
за изменение на включването на 
активно вещество в приложение I или за 
премахването му от това приложение.

Or.en

Изменение 223
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това решение, предназначено да 
измени несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 72, параграф 4. Поради 
наложителни причини за спешност 
Комисията може да използва 
процедурата по спешност, посочена в 
член 72, параграф 5.

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 224
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 14 – заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за прилагане Подробни процедури за подновяване и 
преглед

Or.en

Обосновка

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

Изменение 225
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме подробни 
мерки за прилагане на членове 10—13 
от настоящия регламент, като 
уточни процедурите, свързани с 
подновяването и прегледа на 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I.

С цел да осигури гладкото 
функциониране на процедурите за 
подновяване и преглед, Комисията 
може да приеме допълнителни
подробни мерки 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 226
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 
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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. 


