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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно пускането на пазара и употребата на биоциди
(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0267),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C7-0036/2009),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A7-0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Тъй като Схемата за оценяване 
на пестицидите на Световната 
здравна организация (WHO Pesticide 
Evaluation Scheme, WHOPES) 
гарантира ефективно проучване и 
оценка на въздействието на 
инсектицидите върху общественото 
здраве, спазването на 
заключителната препоръка, което се 
признава съгласно схема от този вид, 
следва да служи като еквивалент на 
разрешение за продукта съгласно 
настоящия регламент;

Or. de

Обосновка
Избягване на излишно дублиране.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се взема под внимание 
специфичното естество на някои 
биоциди и ниското ниво на риск, 
свързано с тяхното предназначение, и 
за да се насърчи разработването на 
биоциди, съдържащи нови активни 
вещества, е целесъобразно да се 
предвиди разрешение от Общността 
за тези продукти.

заличава се

Or. de

Обосновка

От съображения за съответствие с изменението на член 33. 
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

От съображения за съответствие с изменението на член 33. 

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Счита се за необходимо да не бъдат изключвани заявителите, които са направили 
разходи в съответствие с предходната система.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Пояснение.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Изключително важно е да се 
намали броят на опитите върху животни 
и да се гарантира, че тези опити следва 

(51) Изключително важно е да се 
намали броят на опитите върху животни 
и да се гарантира, че такива опити с 
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да се провеждат в зависимост от целта и 
употребата на продукта. Заявителите 
следва да използват, а не да дублират 
изследвания с гръбначни животни в 
замяна на справедливо обезщетение. 
При липса на споразумение между 
собственика на данни и последващия 
заявител относно използването на 
изследвания с гръбначни животни 
Агенцията следва да разреши 
използването на изследванията от 
последващия заявител, без да се засяга 
решението за компенсация, взето от 
националните съдилища. Следва да се 
създаде регистър на Общността, 
съдържащ информация за контакт със 
собствениците на такива изследвания, 
който да бъде предоставен на 
разположение на всички компетентни 
органи за информиране на 
последващите заявители.

биоциди и/или с активни вещества, 
съдържащи се в биоциди, следва да се 
провеждат в зависимост от целта и 
употребата на продукта. Заявителите 
следва да използват, а не да дублират 
изследвания с гръбначни животни в 
замяна на справедливо обезщетение. 
При липса на споразумение между 
собственика на данни и последващия 
заявител относно използването на 
изследвания с гръбначни животни 
Агенцията следва да разреши 
използването на изследванията от 
последващия заявител, без да се засяга 
решението за компенсация, взето от 
националните съдилища. Следва да се 
създаде регистър на Общността, 
съдържащ информация за контакт със 
собствениците на такива изследвания, 
който да бъде предоставен на 
разположение на всички компетентни 
органи за информиране на 
последващите заявители.

Or. de

Обосновка

За да се поясни, че обменът на данни е приложим не само по отношение на данните за 
продукта, но и спрямо данните за активните вещества.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) По-специално, Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема мерки за 
вземане на решение относно 
заявлението за включване на активно 
вещество в приложение I или да 
поднови или да преразгледа 
включването, да уточни процедурите, 
свързани с подновяването и 
преразглеждането на включване на 

(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 
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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 
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.

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

Or. de

Обосновка

От съображения за съответствие с изменението на член 33. 
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 61 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61a) Употребата на наноматериали 
в биоциди може да нарасне в процеса 
на развитие на технологията. За да 
може да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите, 
свободното движение на стоки и 
правната сигурност за 
производителите, трябва да бъде 
изготвено единно определение на 
термина "наноматериали" на 
международно равнище. Съюзът 
следва да положи усилия да постигне 
сключването на споразумение 
относно това определение на 
съответните международни форуми. 
Ако бъде постигнато споразумение, 
определението на термина 
"наноматериали" в настоящия 
регламент следва да бъде съгласувано 
с него по съответния начин. 
Понастоящем няма достатъчно 
данни относно рисковете, свързани с 
употребата на наноматериали. За да 
може да оценява по-добре тяхната 
безопасност, Научният комитет по 
безопасност на потребителите 
(НКБП), в сътрудничество със 
съответните органи, следва да дава 
насоки за тестови методи, при които 
се вземат предвид специфичните 
характеристики на 
наноматериалите. Комисията следва 
редовно да извършва преглед на 
разпоредбите относно 
наноматериалите с оглед напредъка 
на науката.

Or. de
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 61 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61б) С оглед на последиците за 
околната среда, които може да бъдат 
резултат от наличието на продукти 
против обрастване във водата, 
Комисията трябва да положи усилия 
на международно равнище за 
ратифицирането на 
Международната конвенция за 
контрол на вредните 
противообрастващи корабни системи 
(конвенцията AFS) в световен мащаб 
и съгласуването й с настоящия 
регламент.

Or. de

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 - точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Целта на настоящия регламент е 
гарантирането на висока степен на 
защита за здравето на хората и 
животните, както и на околната 
среда, и по-доброто функциониране на 
вътрешния пазар чрез 
хармонизирането на изискванията 
относно пускането на биоциди на 
пазара и тяхната употреба. 
Разпоредбите на настоящия 
регламент се основават на принципа 
на превенцията, чрез който следва да 
бъде гарантирано здравето на хората 
и животните, както и опазването на 
околната среда.
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Or. de

Обосновка

Трябва да се гарантира, че във връзка с издаването на разрешения за биоциди, 
предлагането им на пазара и тяхната употреба се прилага принципът на 
превенцията, за да се осигури висока степен на защита за здравето на хората и 
животните и да се съхрани природата.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2 - буква к a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2000 година за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите,

Or. de

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Биоциди от продуктов тип 18, 
произведени в съответствие със 
заключителната препоръка, призната 
съгласно схемата за оценяване на 
пестициди на Световната здравна 
организация (WHOPES), се считат за 
получили разрешение съгласно Глава 
VII от настоящия регламент; 
Членове 38 и 57 се прилагат 
съответно.

Or. de
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква a - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „биоциди“ означава: активни 
вещества или смеси, съдържащи едно 
или няколко активни вещества, във 
формата, в която се доставят на 
потребителя, предназначени за 
унищожаване, отблъскване, 
обезвреждане на вредители, 
предотвратяване действието им или 
всякаква борба с тях чрез химически 
или биологични средства.

a) „биоциди“ означава: активни 
вещества или смеси, съдържащи едно 
или няколко активни вещества, във 
формата, в която се доставят на 
потребителя, предназначени предимно
за унищожаване, отблъскване, 
обезвреждане на вредители, 
предотвратяване действието им или 
всякаква борба с тях чрез химически 
или биологични средства.

Or. de

Обосновка

С цел поясняване на факта, че третираните материали и продукти с външно 
биоцидно действие (напр. третирани мрежи против комари) са биоциди и трябва да 
получават разрешение в това си качество. 

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

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; такова вещество, освен 
ако има други основания за 
безпокойство, нормално се 
класифицира като опасно по силата 
на Директива 67/548/ЕО и се съдържа 
в биоцида в такава концентрация, че 
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се налага продуктът да се счита за 
опасен съгласно разпоредбите на 
Директива 1999/45/ЕО или на 
Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Or. de

Обосновка

Това определение вече се съдържа в Директива 98/8/ЕО и трябва да се добави отново 
с цел поясняване.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

к) "третиран материал или изделие" 
означава: всяко вещество, смес, 
материал или изделие, третирано с или 
включващо един или няколко биоцида;

Or. de

Обосновка

Преводът на английското понятие "articles" на немски език следва да гласи 
"Erzeugnisse" в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(REACH). В немската версия на регламента относно REACH не е посочено 
определение на понятието "Gegenstände".  
Определението разширява тълкуването на "третирани материали или изделия", за да 
бъдат включени както изделия, които са третирани с консерванти, напр. бои, така и 
изделия с външно действие, напр. мрежи против комари. При това оценката се 
извършва на равнище химикали.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

н) „разрешение” означава: национално 
разрешение или разрешение на 
Общността, първично разрешение, 
разрешение-дубликат или 
допълнително разрешение;

Or. de

Обосновка

Допълване на определенията е необходимо с оглед на новите понятия "първично 
разрешение", "разрешение-дубликат" и "допълнително разрешение", въведени в членове 
18, 37а (нов), 39, 40 и 41.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква н a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) „първично разрешение” означава: 
административен акт, който се 
изпълнява съгласно член 23 или член 
35;

Or. de

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

нб) „разрешение-дубликат” означава: 
административен акт, с който – в 
полза на притежател на първично 
разрешение – дадена държава-членка 
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или Комисията издава разрешение за 
пускането на пазара и употребата на 
същия биоцид под друго търговско 
наименование;

Or. de

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

нв) „допълнително разрешение” 
означава: административен акт, с 
който дадена държава-членка или 
Комисията издава разрешение за 
пускането на пазара и употребата на 
даден биоцид под друго търговско 
наименование въз основа на вече 
издадено първично разрешение и 
съгласието на неговия притежател ;

Or. de

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

п) „рамкова формулация“ означава: 
група биоциди, които са със сходна 
употреба и които демонстрират 
изменения в структурата си спрямо 
даден референтен биоцид, принадлежащ 
към тази група, които съдържат същите
активни вещества със същите 
спецификации, доколкото, въпреки 
измененията, равнището на риск не се 
покачва спрямо референтния биоцид и 
е налице заявената ефикасност спрямо 
целевите организми;
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Or. de

Обосновка

От решаващо значение е равнището на риск да не се покачва спрямо референтния 
биоцид, а заявената ефикасност спрямо целевите организми да продължава да бъде 
налице.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

р) „писмо за достъп“ означава: 
документ, подписан от собственика или 
собствениците на информация или от 
упълномощеното от тях лице, който 
постановява, че данните могат да се 
използват от посочения компетентен 
орган, от Европейската агенция по 
химикали или от Комисията за целите 
на оценяване на дадено активно 
вещество или издаване на разрешение в 
полза на трета страна;

Or. de

Обосновка

Определението "писмо за достъп" в предложението на Комисията не е достатъчно 
точно.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) "наноматериали" означава: 
специално произведен материал с 
размер 100 nm или по-малък и 
съставен от дискретни 
функционални части, вътрешно или 
на повърхността, много от които 
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имат размер 100 nm или по-малък, 
включително структури, агломерати 
или агрегати, които могат да имат 
размери, надвишаващи 100 nm, но 
които запазват поне едно от 
следните свойства, характерни за 
наномащаба:
i) тези, свързани с широката 
специфична повърхност на 
разглежданите материали;
ii) специфични нано-химични 
свойства, които са различни от 
непринадлежащите към 
наноформата на същия материал 
свойства.

Or. de

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фб) „производител“ означава:
- в случай на активно вещество, 
произведено в Общността и пуснато 
на пазара, производителят на това 
активно вещество или лице, 
установено в Общността, определено 
от производителя като негов 
единствен представител за целите на 
настоящия регламент,
- в случай на активно вещество, 
произведено извън Общността, 
лицето, установено в рамките на 
Общността и определено от 
производителя на това активно 
вещество като негов единствен 
представител за целите на 
настоящия регламент или, когато не 
е било определено такова лице, 
вносителят на това активно 
вещество в Общността,
- в случай на произведен извън
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Общността биоцид, лицето, 
установено в Общността и 
определено от производителя на този 
биоцид като негов единствен 
представител за целите на 
настоящия регламент или, когато не 
е било определено такова лице, 
вносителят на този биоцид в 
Общността;

Or. de

Обосновка

С оглед на новата формулировка на член 83 е необходимо определение за 
"производител". Това определение е идентично с Регламент (ЕО) № 1896/2000 на 
Комисията от 7 септември 2000 година относно първата фаза на програмата, 
посочена в член 16, параграф 2 oт Директива 98/8/EО на Европейския парламент и на 
Съвета относно биоцидите.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фв) "професионален потребител" 
означава: физическо или юридическо 
лице, което употребява биоциди в 
рамките на професионалната си 
дейност;

Or. de

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато е уместно, дадено активно 
вещество и определението за 
референтния източник на активното 
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вещество за определянето на 
техническата равностойност, както 
е посочено в член 3, параграф 1, буква 
ф), се включва в приложение I заедно с 
някое от следните условия:

Or. de

Обосновка

Важно е да се създаде връзка между описаното в Приложение I активно вещество и 
данните, с които е било подкрепено включването в Приложение I. Освен това 
изомерната зависимост е важна за разграничаване на химичната идентичност.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3 - буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) характеристика на химичната 
идентичност с оглед на 
стереоизомерите;

Or. de

Обосновка

Важно е да се създаде връзка между описаното в Приложение I активно вещество и 
данните, с които е било подкрепено включването в Приложение I. Освен това 
изомерната зависимост е важна за разграничаване на химичната идентичност.

Изменение 27

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 

1. посочените по-долу активни 
вещества не са включени в 
приложение I:
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спазени следните условия:
а) експозицията на хора на 
въздействието на активното 
вещество на биоцида, при обичайни 
условия на употреба, е пренебрежимо 
малка, и по-специално в случаите, в 
които продуктът се използва в 
затворени системи или при строго
контролирани условия;

а) активни вещества, които са 
класифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или 
които отговарят на критериите да 
бъдат класифицирани като 
канцерогенни от категория 1A или 
1B;

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

б) активни вещества, които са 
класифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или 
които отговарят на критериите да 
бъдат класифицирани като мутагени 
от категория 1A или 1B;

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) активни вещества, които са 
класифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или 
които отговарят на критериите да 
бъдат класифицирани като токсични 
за репродукция от категория 1A или 
1B;

г) активни вещества, които в 
рамките на член 57, буква е) от 
Регламент (EО) № 1907/2006 са 
определени като вещества със 
свойства за разрушаване на 
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 разрушаване на 
ендокринната система.  До 
приемането на тези критерии 
веществата, които съгласно 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1272/2008 са или трябва да бъдат 
класифицирани като канцерогенни 
(категория 2) и токсични за 
репродукцията (категория 2), се 
считат за вещества със свойства за 
разрушаване на ендокринната 
система. Освен това вещества, които 
съгласно разпоредбите на Регламент 
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(ЕО) № 1272/2008 са или трябва да 
бъдат класифицирани като токсични 
за репродукцията (категория 2) и 
показват токсично въздействие върху 
ендокринните органи, може да бъдат 
разглеждани като вещества със 
свойства за разрушаване на 
ендокринната система.
д) активни вещества, които са 
устойчиви, биоакумулиращи и 
токсични;
е) активни вещества, които са силно 
устойчиви и силно биоакумулиращи;
ж) устойчиви органични замърсители 
(УОЗ) в рамките на Регламент (ЕО) № 
850/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета от 29 април 2004 година 
относно устойчивите органични 
замърсители1.

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

1 ОВ L 229 от 29.6.2004 г., стр. 5.

Or. de

(repositioning and amending article 5 paragraph 1)

Обосновка

Критериите за изключване следва да отговарят на принципа за превенция. 

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че поне едно от условията, 
посочени в параграф 1 е изпълнено, в 
приложение I се включват следните 
активни вещества:

2. Независимо от разпоредбите на 
член 4, параграф 1 активните 
вещества, посочени в параграф 2, 
може да бъдат включени в 
приложение I, ако е спазено поне едно 
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от следните условия:
a) активни вещества, които са 
класифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или 
които отговарят на критериите да 
бъдат класифицирани като 
канцерогенни от категория 1A или 
1B;

а) експозицията на хора или на 
околната среда 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 затворена система или при 
строго контролирани условия;

б) активни вещества, които са 
класифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или 
които отговарят на критериите да 
бъдат класифицирани като мутагени 
от категория 1A или 1B;

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

в) активни вещества, които са 
класифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или 
които отговарят на критериите да 
бъдат класифицирани като токсични 
за репродукция от категория 1A или 
1B;

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.

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

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

Or. de

repositioning and amending article 5 paragraph 1)

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки бъдещ заявител на включване 
на активно вещество в приложение I 
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следва да се осведоми в агенцията 
дали:
- вече не е подадено заявление за 
включването на същото активно 
вещество в приложение I;
- същото активно вещество вече не е 
включено в приложение I;
- същото вещество не е регистрирано 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006.
2. Всеки бъдещ заявител следва да 
представи при запитване до 
агенцията следната информация:
а) данни относно неговата 
идентичност, както е посочено в 
Раздел 1 на Приложение VI към 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, с 
изключение на точки 1.2 и 1.3;
б) данни за идентичността на 
активното вещество, както е 
посочено в Раздел 2 на Приложение VI 
към Регламент (ЕО) № 1907/2006;
в) какви биха били изискванията за 
предоставяне на данни относно нови 
опити върху гръбначни животни, 
които ще трябва да бъдат проведени 
от него;
г) какви биха били изискванията за 
предоставяне на данни относно други 
нови опити, които ще трябва да 
бъдат проведени от него;
3. В случай че същото активно 
вещество не е включено в 
Приложение I или не е регистрирано 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
агенцията съответно уведомява 
бъдещия заявител.
4. В случай че вече е подадено 
заявление за включване на същото 
активно вещество в Приложение I 
или същото вещество вече е включено 
в Приложение I или е регистрирано 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
агенцията уведомява незабавно 
бъдещия заявител относно имената и 
адресите на предишните заявители и 
регистранти, както и относно 
съответните резюмета на 
проучвания или подробни резюмета на 
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проучвания, в случай че такива вече са 
били представени.
5. Същевременно агенцията уведомява 
предишните заявители или 
регистранти относно името и адреса 
на бъдещия заявител за включване в 
Приложение I. Наличните резултати 
от опити върху гръбначни животни 
се съобщават на бъдещия заявител 
съгласно Глава XI от настоящия 
регламент.

Or. de

Обосновка

Процедурата е необходима с цел да се избегне повтаряне на опити върху гръбначни 
животни и да бъдат изпълнени изискванията за предоставяне на данни в Приложение 
II. "Задължението за запитване" беше поето от REACH, тъй като агенцията ще 
разполага с необходимите технически предпоставки и експертни познания, за да 
провежда тази процедура.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Възможно е заявителят да не е собственик на данните, които трябва да бъдат 
представени в подкрепа на заявлението.



PR\803015BG.doc 27/75 PE438.377v01-00

BG

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 6 − параграф 1 − буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Възможно е заявителят да не е собственик на данните, които трябва да бъдат 
представени в подкрепа на заявлението.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 7 − параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За всяко заявление Агенцията 
определя входящ номер, който се 
използва в цялата отнасяща се до 
заявлението кореспонденция до 
включването на активното вещество 
в приложение I, и входяща дата, 
която е датата на получаване на 
заявлението в Агенцията.

Or. de

Обосновка

В допълнение към свързаното с предприятия включване на активни вещества в 
приложение I, събирането на отделни данни е допълнителен подходящ и ефективен 
инструмент за избягване на недобросъвестни участници и способства за възвръщане 
на направените от предприятията инвестиции. Освен това то допринася за 
прозрачността и улеснява обмена на информация.



PE438.377v01-00 28/75 PR\803015BG.doc

BG

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 7 − параграф 3 − встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Агенцията следва да се придържа към същите срокове, въведени в съответствие с 
REACH (член 20) за валидирането на заявленията. С цел вписване на всички данни в 
регистъра на Общността е възможно осигуряването на допълнителен период от 
време. При все това то не може да забавя процеса на оценка на заявлението.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 7 − параграф 4 − алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Агенцията следва да се придържа към същите срокове, въведени в съответствие с 
REACH (член 20) за валидирането на заявленията. С цел вписване на всички данни в 
регистъра на Общността е възможно осигуряването на допълнителен период от 
време. При все това то не може да забавя процеса на оценка на заявлението.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 7 − параграф 4 − алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В рамките на два месеца след 
получаване на заявлението Агенцията 
определя еднократен 
идентификационен код за всички 
данни в досието.

Or. de

Обосновка

Агенцията следва да се придържа към същите срокове, въведени в съответствие с 
REACH (член 20) за валидирането на заявленията. С цел вписване на всички данни в 
регистъра на Общността е възможно осигуряването на допълнителен период от 
време. При все това то не може да забавя процеса на оценка на заявлението.

Изменение 36

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. 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. Имената на 
заявителите се посочват, ако 
Комисията реши да включи 
активното вещество в приложение I.

Or. de

Обосновка

Свързаното с предприятия включване на активно вещество в приложение I 
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представлява подходящ и ефективен инструмент за избягване на недобросъвестно 
поведение, тъй като позволява бърза идентификация на предприятието, подкрепило 
активното вещество. Единствено тези предприятия имат право да изготвят писмо 
за достъп до досието на активното вещество.

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. При вземане на решение за 
включване на дадено активно 
вещество в приложение I Агенцията 
дава на съответното активно 
вещество свързан с него и със 
заявителя номер за включване.
Агенцията незабавно съобщава на 
съответния заявител номера за 
включване и датата на включване.
Номерът за включване се използва за 
цялата последваща кореспонденция, 
отнасяща се до активното вещество, 
и за разрешението за продукта 
съгласно глава IV от настоящия 
регламент.

Or. de

Обосновка

Свързаното с предприятия включване на активно вещество в приложение I 
представлява подходящ и ефективен инструмент за избягване на недобросъвестно 
поведение, тъй като позволява бърза идентификация на предприятието, подкрепило 
активното вещество. Единствено тези предприятия имат право да изготвят писмо 
за достъп до досието на активното вещество.

Изменение 38

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 

5. В края на срока, посочен в 
параграф 3, или при получаване на 
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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.

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

Or. de

Обосновка

Свързаното с предприятия включване на активно вещество в приложение I 
представлява подходящ и ефективен инструмент за избягване на недобросъвестно 
поведение, тъй като позволява бърза идентификация на предприятието, подкрепило 
активното вещество, при което се намалява и административната тежест.

Изменение 39

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. 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. Тя 
прави преглед на включването и в 
случаите, за които има сигнали, че не 
е гарантирано постигането на 
целите в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква а), точка iv) и буква 
б), точка i), както и член 7, параграфи 
2 и 3 от Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
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политиката за водите1. 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 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка
Позоваване на рамковата директива за водите.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 15 − параграф 2 − алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка
От съображения за съответствие с изменението на член 33.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 15 − параграф 2 − алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявлението за разрешение на 
Общността се подава до Агенцията. 

Заявлението за разрешение на 
Общността се подава до Агенцията.
След получаване на предварително 
съгласие от страна на дадена 
държава-членка заявителят може да 
поиска въпросната държава-членка да 
извърши проверката; в този случай 
той посочва пред Агенцията 
оценяващия заявлението 
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компетентен орган, както е посочено 
в член 22.

Or. de

Обосновка
От съображения за съответствие с изменението на член 33.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 16 − параграф 1 − буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

От съображения за съответствие с процедурата по оценяване в член 8, параграф 5а.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 16 − параграф 1 − буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Понятието „естество” не е ясно определено. „Химическа идентичност” изглежда 
описва активното вещество по-добре.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 16 − параграф 1 − буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) при използване на наноматериали 
в биоцидите е извършена специфична 
оценка на риска за околната среда и 
общественото здраве.

Or. de

Обосновка

Наноматериалите имат характеристики, различни от тези на същите вещества, 
които не са в наноформа. По тази причина рискът от биоциди с наноматериали 
трябва да бъде специално проучен. 

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 16 − параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При оценката на съответствието 
с критериите, посочени в параграф 1, 
буква б), винаги когато е възможно 
следва да се извлича информация от 
вече съществуващи данни относно 
съдържащото се в биоцида рисково 
вещество, за да се сведат до минимум 
опитите с животни. В частност 
следва да се прилагат разпоредбите на 
Директива 1999/45/ЕО или на 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 във 
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възможно най-голяма степен във 
връзка с оценката на 
неблагоприятните ефекти на 
биоцида и с последващата оценка на 
риска.

Or. de

Обосновка

Избягване на излишни опити върху гръбначни животни. Адаптиране на разпоредбите 
във връзка с пределните стойности на концентрация за доклад за безопасност на 
химичното вещество.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 16 − параграф 2 − точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Не е необходимо извършване на 
оценка на съответствието на 
биоцида с критериите, посочени в 
параграф 1, букви б) и в), за химично 
вещество, което е съставен елемент 
на биоцида, ако концентрацията на 
химичното вещество в биоцида е по-
ниска от най-ниската стойност, 
посочена в член 14, параграф 2, букви 
а)−е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Or. de

Обосновка

Избягване на излишни опити върху гръбначни животни. Адаптиране на разпоредбите 
във връзка с пределните стойности на концентрация за доклад за безопасност на 
химичното вещество.
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член 16 − параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В случай че става въпрос за рамкова 
формулация, е допустимо намаляване 
на процента на активното вещество в 
референтния биоцид и/или изменение 
на процентното съдържание на едно или 
повече неактивни вещества и/или
замяната на едно или повече от 
неактивните вещества с други, 
предоставящи същото или по–ниско 
равнище на риск.

6. В случай че става въпрос за рамкова 
формулация са допустими следните 
адаптации в структурата спрямо 
даден референтен биоцид:

а) пропускане на дадено активно 
вещество в референтен биоцид с най-
малко две активни вещества;
б) намаляване на процента на 
активните вещества;
в) пропускане на едно или повече от 
неактивните вещества;
г) изменение на процентното 
съдържание на едно или повече 
неактивни вещества;
д) замяната на едно или повече от 
неактивните вещества.

Or. de

Обосновка

Даден биоцид може да съдържа повече от едно активно вещество.

Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. В съответствие с посочената в 
член 72, параграф 2 процедура 
Комисията следва да изготви 
технически и научни насоки за 
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издаване на разрешения за 
продуктите, като обръща особено 
внимание на хармонизираните 
изисквания за предоставяне на данни, 
процедури за оценка и вземане на 
решение в държавите-членки.

Or. de

Обосновка

Това гарантира последователно прилагане на регламента.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 18 − параграф 1 − встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявителят подава следните 
документи в комплект със заявлението:

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

Or. de

Обосновка

От съображения за съответствие с процедурата по оценяване в член 8, параграф 5а 
за продукти с нисък риск, в чийто състав влизат активни вещества, които са 
включени в приложение I или подлежат на оценка с цел включване в приложение I, 
следва да е необходим достъп до данните за активното вещество. Закрилата на 
собствеността и защитата на данните за активни вещества, които са включени в 
приложение I, не може да бъдат накърнявани.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 18 − параграф 1 − буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) за биоциди, различни от биоцидите с 
нисък риск – досие или писмо за достъп 
до досие, което удовлетворява 
изискванията, предвидени в 
приложение II, за всяко активно 
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вещество в биоцида; вещество в биоцида и което носи 
дадения съгласно член 8, параграф 5а 
номер за включване;

Or. de

Обосновка

От съображения за съответствие с процедурата по оценяване в член 8, параграф 5а 
за продукти с нисък риск, в чийто състав влизат активни вещества, които са 
включени в приложение I или подлежат на оценка с цел включване в приложение I, 
следва да е необходим достъп до данните за активното вещество. Закрилата на 
собствеността и защитата на данните за активни вещества, които са включени в 
приложение I, не може да бъдат накърнявани.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 18 − параграф 1 − буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Ако съдържащото се в биоцида с 
нисък риск активно вещество е 
включено в приложение I, необходимо 
е също да се представи съответния 
номер за включване; необходимо е да 
се представи писмо за достъп, ако 
съответните срокове за защита на 
информацията в съответствие с член 
49 не са изтекли.

Or. de

Обосновка

От съображения за съответствие с процедурата по оценяване в член 8, параграф 5а 
за продукти с нисък риск, в чийто състав влизат активни вещества, които са 
включени в приложение I или подлежат на оценка с цел включване в приложение I, 
следва да е необходим достъп до данните за активното вещество. Закрилата на 
собствеността и защитата на данните за активни вещества, които са включени в 
приложение I, не може да бъдат накърнявани.
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 18 − параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Допълване на определенията е необходимо с оглед на новите понятия „първично 
разрешение”, „разрешение-дубликат” и „допълнително разрешение”.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 18 − параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Агенцията може да изисква 
заявленията за национално разрешение 
да бъдат подавани на един официален 
език на държавата-членка, в която се 
намира този компетентен орган.

Or. de

Обосновка

Ако всички заявления са подадени пред ECHA и са валидирани от нея, Агенцията става 
единственият приемащ компетентен орган.
Би следвало един официален език на дадена държава-членка да е достатъчен.
Всички допълнителни позовавания в предложението на Комисията във връзка с 
приемащия компетентен орган при получаването и валидирането на заявления следва 
да се заменят от Агенцията.
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 18 − параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията трябва да изготви в 
съответствие с процедурата, упомената 
в член 72, параграф 2, технически 
ръководни бележки, за да улесни 
прилагането на параграф 1, буква г). 
Техническите указания се публикуват в 
серия С на Официален вестник на 
Европейския съюз.

5. Комисията трябва да изготви в 
съответствие с процедурата, упомената 
в член 72, параграф 2, технически 
ръководни бележки, за да улесни 
прилагането на параграф 1, буква г). В 
съответствие с посочената в член 72, 
параграф 2 процедура Комисията 
следва да изготви хармонизирани 
технически и научни насоки и 
инструменти, които по-специално 
подкрепят заявлението за разрешение 
в съответствие с членове 18, 19 и 20, 
преди всичко за МСП. Техническите 
указания се публикуват в серия С на 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. de

Обосновка

Това потвърждава факта, че консултирането и ръководството от страна на 
Комисията е от особено значение за МСП, тъй като последните вероятно не 
притежават необходимите ресурси и експертен опит, за да изпълнят разпоредбите 
на настоящия регламент.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 20 − параграф 2 − буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) качественият и количественият 
състав по отношение на активните 
вещества и неактивните вещества, при 
отчитане на пределните стойности 
на концентрация в член 16, параграф 
2б (нов) доколкото тези познания са 
от съществено значение за правилната 
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употреба на биоцида;

Or. de

Обосновка

Ограничението трябва да способства за свеждане до минимум на оповестяването на 
поверителна информация.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 20 − параграф 2 − буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) производителите на активните 
вещества (наименования и адреси, 
включително и местонахождение на 
предприятието) и номера за 
включване на активното вещество в 
съответствие с член 8, параграф 5а;

Or. de

Обосновка

Доколкото производителят на активното вещество притежава разрешение в 
съответствие с включването в приложение I, местонахождението на 
производствените обекти следва да е поверително и да не се изисква като част от 
информацията за предоставяне на разрешение на биоцида. От съображения за 
съответствие с процедурата по оценяване в член 8, параграф 5а.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 22 − параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Лицето, отговарящо за пускането 
на пазара на определен биоцид, или 
негов представител подава заявление 
за национално разрешение или за 
разрешение на Общността до 
Агенцията, като я уведомява за 
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а) информацията, посочена в член 18, 
е подадена;
б) заявлението се придружава и от 
дължимите такси съгласно член 70.
Валидирането не включва оценка на 
качеството или съответствието на 
подадени данни или обосновка за 
адаптиране на изискванията за 
данни.

наименованието на компетентния 
орган на държава-членка по негов 
избор, който отговаря за оценката на 
заявлението (наричан по-нататък 
„оценяващият компетентен орган“). 
В рамките на три седмици след 
получаване на заявлението Агенцията 
нотифицира оценяващия 
компетентен орган за наличието на 
заявлението в нейната база данни.

Or. de

Обосновка
ECHA следва да извършва първоначалното валидиране на всички заявления на цялата 
територия на Общността, с цел оценяващите компетентни органи да могат да се 
съсредоточат върху самата оценка на заявленията. Понастоящем тъй като 
оценяващите компетентни органи разглеждат както административни, така и 
научни елементи от досието, възникнаха различия в прилаганите от тях процедури. 
Агенцията следва да се придържа към същите срокове, въведени в съответствие с 
REACH (член 20) за валидирането на заявленията.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 22 − параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако приемащият компетентен 
орган счита, че заявлението е 
непълно, той уведомява заявителя 
относно допълнителната 
информация, необходима за 
валидиране на заявлението, и 
определя разумен срок за подаване на 
съответната информация. В 
рамките на един месец след 
получаване на допълнителната 
информация приемащият 
компетентен орган определя дали 
подадените допълнителни сведения са 
достатъчни за валидиране на 
заявлението. Ако заявителят не 
подаде изискваната информация в 
срок, приемащият компетентен 
орган отхвърля заявлението, като 

2. В рамките на три седмици след 
получаване на заявлението Агенцията 
валидира заявлението, при условие че 
то отговаря на следните изисквания: 
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уведомява заявителя за това.
a) информацията, посочена в член 18, 
е подадена;
б) заявлението се придружава и от 
дължимите такси съгласно член 70. 
Валидирането не включва оценка на 
качеството или съответствието на 
подадени данни или обосновка за 
адаптиране на изискванията за 
данни.

Or. de

Обосновка

ECHA следва да извършва първоначалното валидиране на всички заявления на цялата 
територия на Общността, с цел оценяващите компетентни органи да могат да се 
съсредоточат върху самата оценка на заявленията. Понастоящем тъй като 
оценяващите компетентни органи разглеждат както административни, така и 
научни елементи от досието, възникнаха различия в прилаганите от тях процедури.
Агенцията следва да се придържа към същите срокове, въведени в съответствие с 
REACH (член 20) за валидирането на заявленията.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 22 − параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Ако Агенцията счита, че 
заявлението е непълно, тя уведомява 
заявителя относно допълнителната 
информация, необходима за 
валидиране на заявлението, и 
определя разумен срок за подаване на 
съответната информация. В 
рамките на три седмици след 
получаване на допълнителната 
информация Агенцията определя дали 
подадените сведения са достатъчни 
за валидиране на заявлението. Ако 
заявителят не допълни заявлението 
си в срок, Агенцията отхвърля 
заявлението, като уведомява 
заявителя и оценяващия 
компетентен орган за това. В такъв 
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случай част от таксата, платена на 
Агенцията в съответствие с член 70, 
се възстановява.

Or. de

Обосновка

ECHA следва да извършва първоначалното валидиране на всички заявления на цялата 
територия на Общността, с цел оценяващите компетентни органи да могат да се 
съсредоточат върху самата оценка на заявленията. Понастоящем тъй като 
оценяващите компетентни органи разглеждат както административни, така и 
научни елементи от досието, възникнаха различия в прилаганите от тях процедури. 
Агенцията следва да се придържа към същите срокове, въведени в съответствие с 
REACH (член 20) за валидирането на заявленията.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 22 − параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Решенията на Агенцията съгласно 
параграф 3, трета алинея от 
настоящия член могат да бъдат 
обжалвани в съответствие с член 67.

Or. de

Обосновка

ECHA следва да извършва първоначалното валидиране на всички заявления на цялата 
територия на Общността, с цел оценяващите компетентни органи да могат да се 
съсредоточат върху самата оценка на заявленията. Понастоящем тъй като 
оценяващите компетентни органи разглеждат както административни, така и 
научни елементи от досието, възникнаха различия в прилаганите от тях процедури.
Агенцията следва да се придържа към същите срокове, въведени в съответствие с 
REACH (член 20) за валидирането на заявленията.
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Изменение 61

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

ECHA следва да извършва първоначалното валидиране на всички заявления на цялата 
територия на Общността, с цел оценяващите компетентни органи да могат да се 
съсредоточат върху самата оценка на заявленията. Понастоящем тъй като 
оценяващите компетентни органи разглеждат както административни, така и 
научни елементи от досието, възникнаха различия в прилаганите от тях процедури.
Агенцията следва да се придържа към същите срокове, въведени в съответствие с 
REACH (член 20) за валидирането на заявленията.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 23 − параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Ако съдържащото се в даден 
биоцид химическо вещество вече е 
било регистрирано за използване в 
биоцид съгласно Регламент (EО) 
№ 1907/2006, оценяващият 
компетентен орган не извършва нова 
оценка на химическото вещество.

Or. de

Обосновка

Избягване на ненужно удвояване на административните разходи.
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Изменение 63

Предложение за регламент
Член 33 − параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Разрешение на Общността може да 
бъде предоставено за всички биоциди, 
за които начините и условията на 
употреба по същество са подобни.

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

Or. de

Обосновка

Разрешението на Общността следва да е възможно за всички видове продукти, също 
и за продукти, които предимно съдържат съществуващи активни вещества. От една 
страна значително ще се намали административната тежест както за заявителя, 
така и за държавите-членки; от друга страна, подобно разширяване няма да постави 
прекомерни изисквания по отношение на системата, тъй като включването на 
активни вещества в приложение I е свързано с програмата за преглед.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 33 − параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Разрешението на Общността следва да е възможно за всички видове продукти, също 
и за продукти, които предимно съдържат съществуващи активни вещества. От една 
страна значително ще се намали административната тежест както за заявителя, 
така и за държавите-членки; от друга страна, подобно разширяване няма да постави 
прекомерни изисквания по отношение на системата, тъй като включването на 
активни вещества в приложение I е свързано с програмата за преглед.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34
Подаване и валидиране на заявление

1. Лицето, отговарящо за пускането 
на пазара на определен биоцид, или 
негов представител подава заявление 
за разрешение на Общността до 
Агенцията, като я уведомява за 
наименованието на компетентния 
орган на държава-членка по негов 
избор, който отговаря за оценката на 
заявлението (наричан по-нататък 
„оценяващият компетентен орган“). 
В рамките на един месец след 
получаване на заявлението Агенцията 
нотифицира оценяващия 
компетентен орган за наличието на 
заявлението в нейната база данни.
2. В рамките на два месеца след 
получаване на заявлението Агенцията 
валидира заявлението, при условие че 

заличава се
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то отговаря на следните изисквания:
а) информацията, посочена в член 18, 
е подадена;
 б) заявлението се придружава и от 
дължимите такси съгласно член 70.
Валидирането не включва оценка на 
качеството или съответствието на 
подадени данни или обосновка за 
адаптиране на изискванията за 
данни.
3. Ако Агенцията счита, че 
заявлението е непълно, тя уведомява 
заявителя относно допълнителната 
информация, необходима за 
валидиране на заявлението, и 
определя разумен срок за подаване на 
съответната информация. В 
рамките на два месеца от получаване 
на допълнителната информация 
Агенцията определя дали подадените 
сведения са достатъчни за валидиране 
на заявлението. Ако заявителят не 
допълни заявлението си в срок, 
Агенцията отхвърля заявлението, 
като уведомява заявителя и 
оценяващия компетентен орган за 
това. В такъв случай част от 
таксата, платена на Агенцията в 
съответствие с член 70, се 
възстановява.
4. Решенията на Агенцията съгласно 
параграф 3, трета алинея от 
настоящия член могат да бъдат 
обжалвани в съответствие с член 67.
5. Ако въз основа на валидирането, 
направено съгласно параграф 2, 
Агенцията счита, че заявлението е 
пълно, тя незабавно уведомява 
заявителя и оценяващия 
компетентен орган за това.

Or. de

Обосновка

В новия член 22 подаването и валидирането на заявления за национални разрешения и 
разрешения на Общността се уреждат от едни и същи правила. По тази причина член 
34 от предложението е ненужен.
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Изменение 66

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Ако съдържащото се в даден 
биоцид химическо вещество вече е 
било регистрирано за използване в 
биоцид съгласно Регламент (EО) 
№ 1907/2006, оценяващият 
компетентен орган не извършва нова 
оценка на химическото вещество.

Or. de

Обосновка

Избягване на ненужно удвояване на административните разходи.

Измениение 67

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 3 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Срокът от девет месеца за изготвяне и предаване на становище от страна на 
Агенцията е прекалено дълъг, тъй като становището се изготвя въз основа на готова 
оценка, изготвена от оценяващия орган. Три месеца биха били по-разумен срок за 
целта.
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Измениение 68

Предложение за регламент
Член 37 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 а
Разрешения-дубликати

1. Притежател на първично 
разрешение или заявител на първично 
разрешение може да внесе в 
Агенцията заявление за издаване на 
разрешение-дубликат за същия 
биоцид.
2. При внасянето на заявлението за 
издаване на разрешение-дубликат 
заявителят предоставя следната 
информация и документи:
а) номера на първичното разрешение 
или в случай на предстоящо издаване 
на първично разрешение – номера на 
заявлението; 
б) търговското наименование на 
биоцида; 
в) качествения и количествения 
състав по отношение на активните и 
неактивните вещества, като се 
вземат предвид максимално 
допустимите концентрации съгласно 
член 16, параграф 2б (нов) и доколкото 
тези сведения са от съществено 
значение за правилната употреба на 
биоцида; 
г) дозировката и инструкциите за 
работа; 
д) категории потребители
3. Агенцията валидира заявлението 
съгласно член 22.
4. Ако въз основа на валидирането, 
направено съгласно параграф 3, 
Агенцията счита, че заявлението е 
пълно, тя незабавно уведомява за това 
заявителя, оценяващия компетентен 
орган, издал първичното разрешение, 
или Комисията – в случай на 
дубликат на разрешение на 
Общността.
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5. В случай на наличие на първично 
разрешение, в срок от един месец след 
валидирането оценяващият 
компетентен орган или Комисията –
в случай на дубликат на разрешение 
на Общността – взема решение 
относно заявлението. В случай на 
предстоящо издаване на първично 
разрешение, в срок от един месец след 
издаването на първичното 
разрешение оценяващият 
компетентен орган или Комисията –
в случай на дубликат на разрешение 
на Общността – взема решение 
относно заявлението.

Or. de

Обосновка

В някои държави-членки на ЕС общоприета практика за разрешаване е пускането на 
пазара на едни и същи продукти с различни търговски наименования и от различни 
предприятия да бъде одобрявано и улеснявано чрез система от различни видове 
разрешения. Тъй като разрешенията-дубликати и допълнителните разрешения имат 
чисто административно-технически характер, не е необходимо отново да се оценява 
въздействието върху здравето на човека или върху околната среда.

Измениение 69

Предложение за регламент
Член 37 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37б
Допълнителни разрешения

1. Допълнително разрешение може да 
бъде издадено въз основа на първично 
разрешение.
2. В случай на подаване на заявление 
за допълнително разрешение 
заявителят внася заявлението в 
Агенцията.
3. При внасянето на заявлението за 
издаване на допълнително разрешение 
заявителят предоставя следната 
информация и документи:
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а) номера на първичното разрешение 
или в случай на предстоящо издаване 
на първично разрешение – номера на 
заявлението;
б) име и адрес на заявителя;
в) писмено съгласие на притежателя 
на първичното разрешение;
г) качествения и количествения 
състав по отношение на активните и 
неактивните вещества, като се 
вземат предвид максимално 
допустимите концентрации съгласно 
член 16, параграф 2б (нов) и доколкото 
тези сведения са от съществено 
значение за правилната употреба на 
биоцида;
д) дозировката и инструкциите за 
работа;
е) категории потребители
4. Агенцията валидира заявлението 
съгласно член 22.
5. Ако въз основа на валидирането, 
направено съгласно параграф 4, 
Агенцията счита, че заявлението е 
пълно, тя незабавно уведомява за това 
заявителя, оценяващия компетентен 
орган, издал първичното разрешение, 
или Комисията – в случай на 
допълнително разрешение към 
разрешение на Общността.
6. В случай на наличие на първично 
разрешение, в срок от един месец след 
валидирането оценяващият 
компетентен орган или Комисията –
в случай на допълнително разрешение 
към разрешение на Общността –
взема решение относно заявлението. 
В случай на предстоящо издаване на 
първично разрешение, в срок от един 
месец след издаването на първичното 
разрешение оценяващият 
компетентен орган или Комисията –
в случай на допълнително разрешение 
към разрешение на Общността –
взема решение относно заявлението.
7. Ако се окаже, че е необходима 
допълнителна информация, за да се 
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оцени равностойността на биоцида, 
оценяващият компетентен орган или 
Комисията – в случай на 
допълнително разрешение към 
разрешение на Общността – се 
обръща към заявителя с искане за 
представяне на такава информация. 
Едномесечният срок, посочен в 
параграф 6, временно спира да тече 
от датата на отправяне на искането 
до датата на получаване на 
информацията.
8. След като оценяващият 
компетентен орган или Комисията –
в случай на допълнително разрешение 
към разрешение на Общността –
одобри допълнителното разрешение, 
той издава собствен номер на 
разрешението и вписва 
административните решения, взети 
по отношение на заявлението, в 
Регистъра на биоцидите на 
Общността.
9. Без да се нарушава информацията, 
представена съгласно параграф 3, 
условията на първичното разрешение 
относно пускането на пазара и 
употребата на биоциди са валидни и 
за допълнителното разрешение.

Or. de

Обосновка

В някои държави-членки на ЕС общоприета практика за разрешаване е пускането на 
пазара на едни и същи продукти с различни търговски наименования и от различни 
предприятия да бъде одобрявано и улеснявано чрез система от различни видове 
разрешения. Тъй като разрешенията-дубликати и допълнителните разрешения имат 
чисто административно-технически характер, не е необходимо отново да се оценява 
въздействието върху здравето на човека или върху околната среда.
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Измениение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

Уведомяването за промяна в източника или в състава на активното вещество, 
използвано в биоцида, е необходимо, тъй като промяната може да има влияние върху 
безопасността на продукта.

Измениение 71

Предложение за регламент
Член 40 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган, предоставил 
националното разрешение, или в 
случай че става въпрос за разрешение 
на Общността – Комисията отменя 
разрешение по искане на неговия 
притежател, който изтъква причините за 
това си искане. Ако искането се отнася 
за разрешение на Общността, то се 
подава до Агенцията.

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

Or. de

Измениение 72

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Промяната на първично 
разрешение по искане на 
притежателя на първичното 
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разрешение е валидна и за 
основаващите се на него разрешения-
дубликати и допълнителни 
разрешения.

Or. de

Измениение 73

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Критериите и процедурите 
съгласно параграф 1 от настоящия 
член следва да се основават на 
принципа, че в зависимост от 
обхвата на предвидените изменения 
се прилагат различни процедури за 
изменения, като по-конкретно 
опростена процедура за 
нотифициране се прилага за:
а) административни изменения в 
разрешението;
б) изменения при биоцид, извършени в 
рамките на разрешените промени, 
дефинирани чрез съществуваща, 
разрешена рамкова формулация;
в) пускането на пазара на нови 
биоциди, попадащи в разрешена 
рамкова формулация;
г) незначителни промени в 
биоцидите, които нямат 
отрицателно въздействие върху 
нивото на риск или ефикасността на 
продукта;

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се поясни, че различните процедури за изменения се прилагат в 
зависимост от степента и значимостта на предвидените промени (по-малки или по-
големи) на даден биоцид (в сравнение с първоначалното разрешение).
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Измениение 74

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2 - алинея 1 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

С цел поясняване на факта, че за третираните материали и продукти с външно 
биоцидно действие се прилагат по-строги разпоредби за етикетиране.

Измениение 75

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2 - алинея 1 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

С цел поясняване на факта, че за третираните материали и продукти с външно 
биоцидно действие се прилагат по-строги разпоредби за етикетиране.

Измениение 76

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2 - алинея 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при необходимост, отличително 
свойство на биоцида, предадено на 

б) отличително свойство на биоцида, 
предадено на третираните материали 
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третираните изделия или материали; или изделия, ако се предполага, че 
съдържащият се биоциден продукт 
ще има непосредствен контакт с 
човека или околната среда. 

Or. de

Обосновка

С цел поясняване на факта, че за третираните материали и продукти с външно 
биоцидно действие се прилагат по-строги разпоредби за етикетиране.

Измениение 77

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2 - алинея 1 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) предупреждение за риск или за 
безопасност, посочени в разрешението 
за биоцида, ако се предполага, че 
биоцидният продукт ще има 
непосредствен контакт с човека или 
околната среда. 

Or. de

Обосновка

С цел поясняване на факта, че за третираните материали и продукти с външно 
биоцидно действие се прилагат по-строги разпоредби за етикетиране.

Измениение 78

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Етикетите трябва да се виждат ясно, да 
са лесно четливи и дълготрайни. 
Когато това се налага поради размера 
или предназначението на 
обработеното изделие или материал, 
етикетите се отпечатват върху 
опаковката, върху инструкциите за 

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

Or. de

Обосновка

С цел поясняване на факта, че за третираните материали и продукти с външно 
биоцидно действие се прилагат по-строги разпоредби за етикетиране.

Измениение 79

Предложение за регламент
Член 48 - параграф 1 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) последващият заявител има писмено 
съгласие под формата на писмо за 
достъп съгласно член 50, че може да 
използва тази информация,

Or. de

Обосновка

Първият заявител не винаги е собственик на информацията. Поради това следва да 
бъде разрешена възможността, втори заявител или второ предприятие да е или да 
стане собственик на информацията вследствие на предоставяне на информацията 
или съвместно разработване на информация. Участниците, които са свързани с 
включването в приложение І и вече са придобили право да се позовават на данните от 
досието, не следва да са задължени всеки път да доказват, че са действително 
собственици на информацията.

Измениение 80

Предложение за регламент
Член 48 - параграф 1 - буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) последващият заявител също 
така е собственик на информацията.

Or. de
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Обосновка

Първият заявител не винаги е собственик на данните. Поради това следва да бъде 
разрешена възможността, втори заявител или второ предприятие да е или да стане 
собственик на информацията вследствие на предоставяне на информацията или 
съвместно разработване на информация. Участниците, които са свързани с 
включването в приложение І и вече са придобили право да се позовават на данните от 
досието, не следва да са задължени всеки път да доказват, че са действително 
собственици на информацията.

Измениение 81

Предложение за регламент
Член 48 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Всяка информация от посочения в 
параграф 2 списък следва да бъде 
обозначена с еднократен код и 
Агенцията следва да я нанесе с всички 
подробности в регистъра на общо 
използваните данни относно 
биоцидите, като тя бъде свързана със 
самоличността на първия заявител и 
на собствениците на информацията.

Or. de

Обосновка

В регистъра трябва да се съдържат всички данни или документи от списъка. 
Цифровата идентификация на всеки внесен документ представлява предимство, 
позволяващо да се избегнат недоразумения по във връзка с подобни заглавия или 
изменения в проучвания или необработени данни по отношение на проучвания. 
Свързването със самоличността на собственика на информация и на заявителя 
гарантира зачитането на правата на собственост.

Измениение 82

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Информацията, предоставена за 
целите на Директива 98/8/ЕО или за 

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

целите на настоящия регламент, се 
ползва със защита на данните при 
условията, предвидени в настоящия 
член. Срокът за защита на тази 
информация започва, съотв. е започнал
да тече от момента на предоставянето й.

Or. de

Обосновка

Защитата на данните съгласно Директива 98/8/ЕО не е еднозначно установена.
Датата на внасяне на досието би могла да бъде и входящата дата на получаване на 
по-голямата част от информацията, но по-късно внасяне или други дейности ще 
доведат до различни входящи дати. Вписването на входящата дата на отделните 
документи ще отрази правилно ситуацията. Оправдано е да се установи защита на 
данните за всяка отделна информация, тъй като тя е довела до инвестиция от 
страна на собственика на информацията.

Измениение 83

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Информацията, която е защитена 
съгласно Директива 98/8/ЕО или 
съгласно настоящия член, за която 
срокът за защита е изтекъл съгласно 
Директива 98/8/ЕО, ще бъде защитена 
отново, ако за целта бъде подадено 
заявление.

Or. de

Обосновка

Защитата на данните съгласно Директива 98/8/ЕО не е еднозначно установена.
Датата на внасяне на досието би могла да бъде и входящата дата на получаване на 
по-голямата част от информацията, но по-късно внасяне или други дейности ще 
доведат до различни входящи дати. Вписването на входящата дата на отделните 
документи ще отрази правилно ситуацията. Оправдано е да се установи защита на 
данните за всяка отделна информация, тъй като тя е довела до инвестиция от 
страна на собственика на информацията.



PR\803015BG.doc 61/75 PE438.377v01-00

BG

Измениение 84

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 1 - алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Входящата дата следва да се 
определя за всеки документ, получил 
еднократен код съгласно член 48, 
параграф 4.

Or. de

Обосновка

Защитата на данните съгласно Директива 98/8/ЕО не е еднозначно установена.
Датата на внасяне на досието би могла да бъде и входящата дата на получаване на 
по-голямата част от информацията, но по-късно внасяне или други дейности ще 
доведат до различни входящи дати. Вписването на входящата дата на отделните 
документи ще отрази правилно ситуацията. Оправдано е да се установи защита на 
данните за всяка отделна информация, тъй като тя е довела до инвестиция от 
страна на собственика на информацията.

Измениение 85

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. de

Обосновка

Няма основание за това, да се прави разлика между нова и вече съществуваща 
информация.

Измениение 86

Предложение за регламент
Член 50 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Отмяната на писмо за достъп преди 
датата на изтичане на валидността му 
води до незабавно прекратяване на 
валидността на разрешението, издадено 
въз основа на въпросното писмо за 
достъп.

Or. de

Обосновка

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

Измениение 87

Предложение за регламент
Член 51 - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато тези опити или проучвания вече 
са били представени във връзка с 
предходна заявка, компетентният 
орган или Агенцията незабавно прави 
оценка на техническата 
равностойност спрямо източника за 
сравнение. Ако получената оценка на 
техническата равностойност е 
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положителна, компетентният орган 
или Агенцията незабавно съобщава на 
бъдещия заявител името и данните за 
контакт на притежателя на 
информацията.

Or. de

Обосновка

Техническата равностойност следва да бъде съответно определена, преди 
проучванията да станат тема при обмена на информация. В противен случай не би 
могло да се установи дали разполагаемата информация е приложима за тестовия 
продукт на последващия заявител.

Измениение 88

Предложение за регламент
Член 52 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато не се постигне такова 
споразумение до 2 месеца след подаване 
на искането съгласно член 51, параграф 
2, собственикът на информацията и
бъдещият заявител незабавно 
уведомяват Агенцията за това. В 
рамките на два месеца от момента на 
уведомяването за липса на 
споразумение Агенцията дава право на 
бъдещия заявител да се позовава на 
опитите и проучванията, които 
включват опити върху гръбначни 
животни. Арбитражният орган на ЕС
взема решение относно 
пропорционалния дял на всички 
разходи, свързани с изготвянето и 
използването на информацията, 
който бъдещият заявител изплаща на 
притежателя на данните.

Or. de

Обосновка

Тъй като опитът да се постигне споразумение между две страни, т.е. между 
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собственика и последващия заявител, може да не бъде успешен, двете страни трябва 
да уведомят Агенцията. Няма никакъв смисъл последващият заявител да уведомява 
собственика, тъй като той е една от страните в непостигнатото споразумение. За 
да се гарантира, задължителният обмен на информация протича хармонизирано на 
равнище ЕС, Комисията следва да създаде арбитражен орган на ЕС.

Измениение 89

Предложение за регламент
Член 53 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Сходството и техническата равностойност трябва да бъдат доказани и в случаите, 
в които срокът за защита на данните не е изтекъл, но последващ заявител иска да 
ползва данните.
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Измениение 90

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Компетентните органи 
осъществяват официален контрол, за 
да се гарантира, че производителите 
на активни вещества, пускани на 
пазара с цел производство на биоциди, 
са представили на Комисията 
информацията относно активното 
вещество, посочено в приложение ІІ 
или в писмо за достъп до досие, което 
отговаря на условията на 
приложение ІІ.

Or. de

Обосновка

Надзорът на пазара следва да обхваща и активните вещества, пуснати на пазара с 
цел производство на биоциди. Съгласно регламента производителите трябва да 
спазват множество изисквания, за да постигнат респект, който би могъл да бъде 
гарантиран на национално равнище.

Измениение 91

Предложение за регламент
Член 54 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. До 1 януари 2023 г. Комисията 
изготвя доклад за прилагането на 
настоящия регламент и по-специално за 
функционирането на процедурата на 
Общността по издаване на разрешения и 
взаимно признаване. Комисията подава 
доклада до Европейския парламент и до 
Съвета. Въз основа на този доклад 
Комисията ще извърши проучване, за 
да оцени дали регламентът трябва да 
бъде изменен или не.

Or. de
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Обосновка

Докладът, който се изготвя от Комисията, следва да бъде предварителен етап на 
един по-широк процес на проучване, така че основните трудности да бъдат 
установени колкото е възможно по-рано и при необходимост регламентът да може 
да бъде изменен към даден момент.

Измениение 92

Предложение за регламент
Член 55 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Този член следва да се отнася и за информация, свързана с биоциди.

Измениение 93

Предложение за регламент
Член 56 - параграф 2 - буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се



PR\803015BG.doc 67/75 PE438.377v01-00

BG

едно или повече от следните:
i) при научноизследователска и 
развойна дейност;
ii) при изследователска и развойна 
дейност, свързана с продукти и 
процеси.

Or. de

Обосновка

Информацията относно научноизследователската и развойната дейност следва да 
бъде доверителна.

Измениение 94

Предложение за регламент
Член 61 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 61а
1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, всички 
професионални потребители, както и 
дистрибуторите и консултантите, 
да имат достъп до съответната 
информация относно ползите и 
рисковете, както и относно 
безопасното използване на 
биоцидите. 
2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
предоставят на обществеността 
информация относно ползите и 
рисковете от използването на 
биоциди, както и за да информират 
относно възможностите за свеждане 
до минимум на използването на 
биоциди. 

Or. de
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Обосновка
Допринася за това, професионалните потребители и ползватели да бъдат 
информирани относно безопасното използване на продуктите, относно приемливите 
алтернативи непредставляващите риск биоциди.

Измениение 95

Предложение за регламент
Член 70 - параграф 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Таксите следва да се отнасят към необходимия труд, извършен по подходящ и 
ефикасен начин. Поради това една годишна такса без обосновка не е приемлива и 
такси следва да се изискват само ако това е наистина необходимо.

Измениение 96

Предложение за регламент
Член 77 - параграф 3 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Обосновка

По-дълги периоди от време не би трябвало да са необходими, тъй като крайните 
потребители би трябвало да са запознати със своите задължения и състоянието на 
проучването на активните вещества.

Измениение 97

Предложение за регламент
Член 80 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявленията за разрешение на 
вещества, смеси и изделия, смятани за 
биоциди съгласно второто изречение от 
член 3, параграф 1, буква а), които са 
били на пазара на ... [ОВ: въведете 
датата, посочена в първа алинея на 
член 85] се подават най-късно до 1 
януари 2017 г.

1. Заявленията за разрешение на 
вещества, смеси и изделия, смятани за 
биоциди съгласно второто изречение от 
член 3, параграф 1, буква а), които са 
били на пазара на ... [ОВ: въведете 
датата, посочена в първа алинея на 
член 85] се подават най-късно до 1 
януари 2017 г. Настоящият параграф 
не се отнася за  добити in situ 
активни вещества за дезинфекция на 
питейна вода. 

Or. de

Обосновка

Дезинфекцията на питейна вода е в достатъчна степен уредена посредством 
Директивата относно питейната вода (98/83/ЕО) и Регламента REACH.

Измениение 98

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а. Считано от 1 януари 2014 г. всеки 
производител на активно вещество, 
предназначено за употреба в биоциди, 
което е пуснато на пазара, подава 
заявление до Агенцията за включване 
на съответното активно вещество в 
Приложение I. Компетентните 
органи осъществяват официален 
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контрол в съответствие с член 54, 
параграф 1.

Or. de

Обосновка

Единствено предприятия, които допринасят за системата, следва да получат 
разрешение да произвеждат и предлагат на пазара активни вещества, които са 
предназначени за употреба в биоциди. Подходящият контрол върху пазара на активни 
вещества е най-добрият начин за справяне с "недобросъвестните участници" като 
проблем. Държавите-членки следва да бъдат задължени да установят какви биоциди 
се предлагат на техния пазар, дали производителите на активните вещества са 
предоставили досие за включването в Приложение I и дали изпълняват съответните 
изисквания.  

Измениение 99

Предложение за регламент
Член 83 - параграф 2 - алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи 
осъществяват официален контрол в 
съответствие с член 54, параграф 1.

Or. de

Обосновка

Единствено предприятия, които допринасят за системата, следва да получат 
разрешение да произвеждат и предлагат на пазара активни вещества, които са 
предназначени за употреба в биоциди. Подходящият контрол върху пазара на активни 
вещества е най-добрият начин за справяне с "недобросъвестните участници" като 
проблем. Държавите-членки следва да бъдат задължени да установят какви биоциди 
се предлагат на техния пазар, дали производителите на активните вещества са 
предоставили досие за включването в Приложение I и дали изпълняват съответните 
изисквания.  
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Измениение 100

Предложение за регламент
Приложение III - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Винаги, когато такава 
възможност съществува, информация 
следва да се извлича от вече 
съществуващи данни, с цел 
намаляване на опитите върху 
животни. Преди всичко следва да се 
прилагат разпоредбите на Директива 
1999/45/ЕО или на Регламент (ЕО) № 
1272/2008.

Or. de

Обосновка

Избягване на излишни опити върху гръбначни животни.

Измениение 101

Предложение за регламент
Приложение III - Дял 1 - точка 2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2.2) Детайлна количествена и 
качествена информация за състава на 
биоцида, например активно (и) 
вещество (а), примеси, инертни 
компоненти, като се вземат предвид 
посочените в член 16, параграф 2 б 
(нов) концентрации.

Or. de

Обосновка

С цел постигане на съответствие с изменението за член 16, параграф 2 б (нов).
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Измениение 102

Предложение за регламент
Приложение VI - точка 22 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22 a) С цел намаляване на броя на 
опитите с животни оценката на 
неблагоприятните ефекти следва да 
се основава винаги по възможност на 
данни относно активното вещество 
и на съществуващите данни относно 
рисковите вещества, съдържащи се в 
биоцида. Преди всичко следва да се 
прилагат разпоредбите на Директива 
1999/45/ЕО или на Регламент (ЕО) № 
1272/2008 по отношение на оценката 
на неблагоприятни ефекти на всеки  
биоцид.

Or. de

Обосновка

Избягване на излишни опити върху гръбначни животни.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Биоцидите представляват част от нашата цивилизация и стандарт на живот. Те са 
крайно необходими с оглед на нашите високи изисквания, свързани със здравето и 
хигиената. Във връзка с голямата гъстота на населението и международната мобилност 
обществото ни изисква особени форми на хигиена, с цел предотвратяване на 
разпространението на микроби и болести. Биоцидите трябва да бъдат ефективни, което 
ги прави често и опасни. Във връзка с това е необходима особена предпазливост при 
работа с такива вещества. 
Същевременно новият регламент относно биоцидите трябва да гарантира, че 
производителите, преобладаващата част от които са средни предприятия, могат да 
прилагат тези изисквания в производството, без неприятни последици за 
конкурентоспособността им, които биха могли в определени случаи да доведат и до 
отпадане на изходни материали или продукти.  

Настоящият регламент има за цел да хармонизира вече съществуващите законови 
разпоредби на европейско равнище, както и да ги приспособи към текущото техническо 
развитие. Във връзка с това е важно както потребителите, така и производителите на 
биоциди, респ. продукти, съдържащи биоциди, да се придържат към валидните за целия 
ЕС минимални стандарти. 

Докладчикът отбелязва все още значителна необходимост от подобряване на 
представения от Комисията проект на регламент, с цел гарантиране на поставените 
цели, като например отстраняване на слабостите на съществуващата директива, 
подобряване на процедурата по издаване на разрешения и по-бърза процедура на 
вземане на решения при непрекъснато развитие на високо равнище на защита. 
Новият регламент трябва да отчете в особена степен три съществени области: опазване 
на околната среда, защита на потребителите и безопасно и лесно на практика 
изпълнение от страна на производителите.

Относно околната среда:

Необходимо е гарантирането на прилагането на предохранителния принцип и на ясни 
критерии за изключване при разрешаването, пускането на пазара и използването на 
биоциди. Само така може да се постигне възможно най-високо равнище на защита на 
здравето както на хората, така и на животните и да се опази природата като цяло. 
При предоставянето на разрешения регламентът трябва да отчете и по-нататъшното 
техническо развитие на активните вещества, като например това на все по-често 
използваните наноматериали. Докладчикът застъпва становището, че с цел осигуряване 
на високо равнище на защита в бъдеще, както и на правна сигурност за 
производителите, е необходимо разработването на единна дефиниция за 
наноматериали, а текстът на регламента да се приспособява редовно предвид на 
техническото развитие.  

Относно защитата на потребителите:

Потребителите трябва да бъдат сигурни, че закупените от тях продукти отговарят на 
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единните минимални стандарти в рамките на вътрешния пазар на ЕС, независимо от 
това, в коя държава-членка са придобили даден продукт. За да не бъдат заобикаляни 
тези стандарти е необходимо и продуктите на производители извън ЕС, както и 
използваните от тях материали и активни вещества, да отговарят на стандартите на ЕС. 
Във връзка с това, ясното обозначаване на третираните материали и продукти е също 
толкова необходимо, колкото съответното разрешаване на биоциди, независимо от 
това, дали те произхождат от Европейския съюз или извън него.                  

Наред с това, професионалните потребители на биоциди трябва да бъдат информирани 
относно безопасното им приложение, както и относно допустимите алтернативи и 
безопасността на биоцидите. Това следва при всички случаи да включи обучение на 
съответните целеви групи, поне сред професионалните потребители.  

Относно прилагането и изпълнението на практика на регламента:

Предвид спазването на все по-големите изисквания по отношение на биоцидите, 
научноизследователската и развойна дейност, наред със самото производство, 
придобива особено значение. Особено в сектора на биоцидите индустрията трябва да 
съобрази производството на малки количества с тежки процедури на производство и 
издаване на разрешение. Това предполага полагане на съответните усилия, справедливи 
рамкови условия и оправдани разходи за регистрация и разрешаване на биоциди, без 
предприятията да бъдат лишени от стимули за по-нататъшно развитие на вече 
съществуващи продукти и за проучване на нови такива.

В този смисъл, въвеждането на разрешение на Общността представлява съществена 
стъпка в посока към хармонизиран европейски пазар за биоциди. Това е най-добрата и 
ефективна система с оглед на подобряването на наличността на тези продукти, 
предоставянето на стимули за нововъведения и допълнителна полза за човешкото 
здраве и опазването на природата. Нещо повече, централизираната система за 
разрешение има категорично положително въздействие върху вътрешния пазар, тъй 
като прави възможна съгласуваността на оценките и хармонизираното изпълнение на 
изискванията във всички държави-членки на ЕС. Не на последно място това води до по-
добра защита на потребителите. Следователно процедурата за издаване на разрешение 
на Общността следва да започне да се прилага по отношение на всички категории 
продукти.
Ефекти, свързани с недобросъвестни участници и злоупотреби, например в областта на 
информацията относно продуктите или на търговската тайна, трябва да бъдат 
изключени в рамките на процедурата за предоставяне на разрешение. 
Бъдещият регламент предвижда опростена процедура за издаване на разрешение за 
продукт в съответствие с определени условия, с цел избягване на ненужни разходи и 
твърде високи такси. Наред с това трябва да бъде ясно, че различни процедури се 
прилагат в зависимост от степента и обхвата на предвидените промени на даден биоцид 
по отношение на първоначалното разрешение. В съответствие с това, за незначителни 
промени на биоциди би била необходима една опростена процедура, без утежнена и 
продължителна административна част, доколкото съответните промени не оказват 
неблагоприятно влияние нито върху оценката на риска, нито върху ефективността.



PR\803015BG.doc 75/75 PE438.377v01-00

BG


