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PR_COD_2am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на 
Европейския парламент и Съвета относно предоставянето на пазара и употребата 
на биоциди
(0000/2011 – C7-0000/2011 – 2009/0076(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (0000/2011 – C7-0000/2011),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
17 февруари 2010 г.1,

– като взе предвид позицията си на първо четене2 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2009)0267),

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 66 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 OВ C 347, 18.12.2010 г., стр.  62.
2 Приети текстове, 22.9.2010 г., P7_TA-PROV(2010)0333.
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Изменение 1

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) С цел да се гарантира правната 
сигурност е необходимо да се състави
списък на ЕС на активните вещества, 
одобрени за използване в състава на 
биоциди. Следва да се установи 
процедура за оценяване на това дали 
дадено активно вещество да бъде 
включено в този списък. Следва да се 
уточни информацията, която 
заинтересованите страни следва да 
представят в подкрепа на заявлението за 
одобряването на дадено активно 
вещество и включването му в списъка. 

(10) С цел да се гарантира правната 
сигурност и прозрачността, е 
необходимо да се поддържа, в 
рамките на настоящия регламент,
списък на ЕС на активните вещества, 
одобрени за използване в състава на 
биоциди. Следва да се установи 
процедура за оценяване на това дали 
дадено активно вещество да бъде 
включено в този списък. Следва да се 
уточни информацията, която 
заинтересованите страни следва да 
представят в подкрепа на заявлението за 
одобряването на дадено активно 
вещество и включването му в списъка. 

Or. en

Обосновка

Активните вещества следва да продължат да бъдат включени в приложение към 
регламента. На новопредложения подход в текста на Съвета, съгласно който те ще 
бъдат предмет на отделни разрешения посредством актове за изпълнение, липсва 
прозрачност.

Изменение2

Позиция на Съвета
Съображение 71

Позиция на Съвета Изменение

Комисията следва да приеме 
делегирани актове с незабавно 
приложение в надлежно обосновани 
случаи, свързани с ограничаването на 
активно вещество в приложение І или 
с изваждането на активно вещество 
от посоченото приложение, когато 
това се налага поради наложителни 

заличава се
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причини за спешност

Or. en

Обосновка
Настоящото съображение не е в съответствие със стандартните клаузи относно 
делегираните актове и поради това следва да бъде заличено.

Изменение 3

Позиция на Съвета
Член 2 – параграф 2 – буква й a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

йа) Директива 98/83/ЕО на Съвета от 
3 ноември 1998 г. относно качеството 
на водите, предназначени за 
консумация от човека1.
_____________
1 OВ L 111, 20.4.2001 г., стр. 31.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение би въвело позоваване на Директива 98/83/EC за питейната 
вода. Директивата за питейната вода следва да остане основният законодателен 
акт по отношение на биоцидите, които се използват за пречистване на питейната 
вода. Съгласно членове 7 и 10 от Директивата биоцидите, предназначени за 
дезинфекция на водата, които се пускат на пазара или се произвеждат in situ, се 
одобряват и разрешават на национално равнище. С цел избягване на всякакво 
дублиране, произведените in situ дезинфектанти на питейна вода, за които вече е 
издадено разрешение от националните здравни органи, не следва подлежат на 
процедура за издаване на разрешение, изисквана съгласно настоящия нов регламент.

Изменение 4

Позиция на Съвета
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

2a. По искане на държава-членка на 
Комисията се предоставят 
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правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 82, 
уточняващи дали определен продукт 
или група продукти е биоцид или 
третирано изделие, или нито едно от 
двете. 

Or. en

Обосновка

Въпросът дали да бъде разширен обхватът на регламента с цел включване на 
допълнителни определени продукти или група продукти е мярка с общо приложение, 
предназначена да допълни основния акт и поради тази причина следва да бъде 
предмет на делегирани актове, а не на актове за изпълнение. Освен това е по-
целесъобразно разпоредба, отнасяща се до обхвата на регламента, да е част от член 
2 (а не член 3) от регламента. 

Изменение 5

Позиция на Съвета
Член 3 – параграф 1 – буква п)

Позиция на Съвета Изменение

п) „притежател на разрешение“ означава 
лицето, отговорно за предоставянето 
на биоцид на пазара в определена 
държава-членка или в Съюза, и 
посочено в разрешението. Ако лицето, 
което отговаря за пускането на пазара на 
биоцид, не е установено в рамките на 
Съюза, притежател на разрешението е 
установено в Съюза лице, което 
отговорното за пускането на пазара лице 
е определило с писмено пълномощно за 
притежател на разрешението и което 
писмено е приело това пълномощно;

п) „притежател на разрешение“ означава 
лицето, установено на територията 
на Съюза, което е отговорно за 
пускането на биоцид на пазара в 
определена държава-членка или в 
Съюза, и посочено в разрешението.

Or. en

Обосновка
Новото определение, представено от Съвета, е ненужно усложнено. Това изменение е 
от техническо естество и не внася съществени промени в текста. Целта му е по-
голяма последователност (както в рамките на самия текст, така и с други 
законодателни актове), избягване на повторенията, изясняване или опростяване на 
текста.
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Изменение 6

Позиция на Съвета
Член 3 – параграф 1 – буква м)

Позиция на Съвета Изменение

м) „национално разрешение“ означава 
административен акт, с който 
компетентният орган на държава-членка 
издава разрешение за предоставянето на 
пазара и употребата на биоцид на 
нейната територия или на част от нея;

м) „национално разрешение“ означава 
административен акт, с който 
компетентният орган на държава-членка 
издава разрешение за предоставянето на 
пазара и употребата на биоцид или на 
група биоциди на нейната територия 
или на част от нея;

Or. de

Обосновка
Следва да се изясни, че може да се издава национално разрешение както за отделен 
биоцид, така и за група биоциди.

Изменение 7

Позиция на Съвета
Член 3 – параграф 1 – буква т)

Позиция на Съвета Изменение

т) „група биоциди“ означава съвкупност 
от биоциди, които имат сходна 
употреба, чиито активни вещества имат 
еднакви характеристики и чиито 
посочени разлики в състава не влияят 
отрицателно на нивото на риск и не 
намаляват значително ефикасността на 
продуктите;

т) „група биоциди“ означава съвкупност 
от биоциди, които имат сходна 
употреба, чиито активни вещества имат 
еднакви характеристики, и които 
представят посочени разлики в 
състава си, в сравнение с референтен 
биоцид, принадлежащ към тази група, 
който съдържа същите активни 
вещества със същите спецификации, 
при условие че такива допустими 
посочени разлики не влияят 
отрицателно на нивото на риск и не 
намаляват значително ефикасността на 
продуктите;

Or. en



PE467.347v02-00 10/77 PR\874240BG.doc

BG

Изменение 8

Позиция на Съвета
Член 3 – параграф 1 – буква x)

Позиция на Съвета Изменение

х) „материали в контакт с храни“ 
означава всеки материал или изделие, 
посочени в член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1935/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 октомври 2004 г. относно 
материалите и предметите, 
предназначени за контакт с храни;

заличава се

Or. en

Обосновка
Определението за „материали в контакт с храни“ не е необходимо, тъй като 
материалите, които влизат в контакт с храни, ще се разглеждат като третирани 
изделия.

Изменение 9

Позиция на Съвета
Член 3 – параграф 1 – буква аа

Позиция на Съвета Изменение

аа) „наноматериал“ означава 
наноматериал съгласно 
определението в Препоръка 20../.../ЕО 
на Комисията от ... относно 
определението за наноматериали;

аа) „наноматериал“ означава всеки 
специално произведен материал с един 
или повече размери от порядъка на 100 
nm или по-малко, или който е 
съставен от дискретни функционални 
части, вътрешни или на 
повърхността, много от които са с 
един или повече размери от порядъка 
на 100 nm или по-малко, в т.ч. 
структури, агломерати или агрегати, 
които могат да имат размери, 
надвишаващи 100 nm, но които 
запазват свойствата, характерни за 
наномащаба. Свойствата, характерни 
за наномащаба, включват:
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(i) свойства, свързани с широката 
специфична повърхност на 
разглежданите материали; и/или

(ii) специфични физико-химични 
свойства, които са различни от 
непринадлежащите към наноформата 
на същия материал свойства.
При влизането в сила на Препоръка 
20../.../ЕО на Комисията от ... относно 
определението за наноматериали, 
настоящото определение се заменя 
от съдържащото се в препоръката 
определение;

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се позицията от първо четене.

Изменение 10

Позиция на Съвета
Член 3 – параграф 1 – буква аг a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

ага) "професионален потребител" е 
всяко физическо или юридическо лице, 
което използва биоциди в рамките на 
професионалната си дейност; 

Or. de

Обосновка
Възпроизвежда се позицията от първо четене.
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Изменение 11

Позиция на Съвета
Член 3 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

По искане на държава-членка 
Комисията може да реши 
посредством актове за изпълнение 
дали определен продукт или група 
продукти е биоцид или третирано 
изделие, или нито едно от двете. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 81, 
параграф 3. 

заличава се

Or. en

Обосновка
Вж. изменението към член 2, параграф 2а (нов). Разпоредбата относно обхвата 
следва да се съдържа в член 2, а не в член 3 от регламента. Освен това мерките от 
този тип следва да да са предмет на делегирани актове, а не на актове за изпълнение. 

Изменение 12

Позиция на Съвета
Член 4 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Активно вещество се одобрява за 
първоначален срок, не по-дълъг от 
10 години, ако може да се очаква, че
поне един от биоцидите, съдържащи 
това активно вещество, отговаря на 
критериите, предвидени в член 18, 
параграф 1, буква б), като се вземат 
предвид факторите, посочени в член 18, 
параграфи 2 и 5.

1. Активно вещество се включва в 
приложение - I за първоначален срок,
не по-дълъг от 10 години, ако поне един 
от биоцидите, съдържащи това активно 
вещество, отговаря на условията, 
предвидени в член 18, параграф 1, 
буква б), като се вземат предвид 
факторите, посочени в член 18, 
параграфи 2 и 5.
(Забележка: Това изменение се отнася 
за целия текст. Ако бъде прието, в 
целия текст позоваването на 
„одобрението на активно вещество“ 
трябва да се замени от позоваване на 
„включването на активно вещество в 
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приложение -I“, позоваването на 
„одобрение“ – от „включване в 
приложение -I“ и позоваването на 
„одобрява се“ – от „включва се в 
приложение -І“.)

Or. en

Обосновка

Активните вещества следва да продължат да бъдат включени в приложение към 
регламента. На новопредложения подход в текста на Съвета, съгласно който те ще 
бъдат предмет на отделни разрешения посредством актове за изпълнение, липсва 
прозрачност. Освен това той противоречи на съответните разпоредби в член 27 за 
включване на активните вещества съгласно опростената процедура, която ще 
продължи да се урежда от делегирани актове.

Изменение 13

Позиция на Съвета
Член 4 – параграф 3 – буква ж a) (нова)

Позиция на Съвета Изменение

жа) дата на включване в приложение 
-І;

Or. en

Обосновка

Това е важна информация, отнасяща се до активното вещество и неговото 
одобрение/включване, и следователно следва да бъде включена като условие за 
одобрение/включване.

Изменение 14

Позиция на Съвета
Член 6 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. За да се установят еднакви условия 
за прилагането на параграф 2, 
буква а), Комисията посредством 
актове за изпълнение определя при 
какви обстоятелства експозицията, 

4. На Комисията се предоставят 
пълномощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 82, 
като се адаптират критериите 
относно това какво представлява 
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свързана с предложените видове 
употреба, би оправдала адаптирането 
на изискванията за предоставяне на 
данни по параграф 1, букви а) и б).
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 81, 
параграф 3.

надлежна обосновка за адаптиране на 
данните, изисквани съгласно параграф 
1, въз основа на посочените основания 
в параграф 2, буква а).

Or. en

Обосновка

Тъй като това е разпоредба с общо приложение, предназначена да допълни основен 
акт, тя следователно трябва да е предмет на делегирани актове, а не на актове за 
изпълнение.

Изменение 15

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

След като Агенцията приеме дадено 
заявление, във възможно най-кратък 
срок оценяващият компетентен 
орган информира заявителя за 
таксите, дължими съгласно член 79, 
параграф 2, и отхвърля заявлението, в 
случай че заявителят не плати 
таксите в рамките на 60 дни.

Or. en

Обосновка
Текстът на Съвета не отчита промените в член 79, съгласно които понастоящем 
таксите са поделени на такси за Агенцията и такси за оценяващия орган. Освен това 
от гледна точка на последователността, не съществува никаква явна причина за 
това, срокът за плащането на такси на оценяващия компетентен орган да е по-
кратък или по-дълъг от срока за плащането на такси на Агенцията. Това изменение е 
от техническо естество и не внася съществени промени в текста. Целта му е по-
голяма последователност (вътре в самия текст и с други законодателни актове) за 
изясняване на текста.
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Изменение 16

Позиция на Съвета
Член 7 – параграф 4 – алинея 3 

Позиция на Съвета Изменение

Ако заявителят не подаде изискваната 
информация в срок, оценяващият 
компетентен орган отхвърля 
заявлението и уведомява заявителя и 
Агенцията за това. В такъв случай част 
от таксата, платена в съответствие с 
член 79, се възстановява.

Ако заявителят не подаде изискваната 
информация в срок, оценяващият 
компетентен орган отхвърля 
заявлението и уведомява заявителя и 
Агенцията за това. В такъв случай част 
от таксата, платена в съответствие с 
член 79, параграфи 1 и 2, се 
възстановява.

Or. en

Обосновка

Текстът на Съвета не отчита промените в член 79, съгласно които понастоящем 
таксите са поделени на такси за Агенцията и такси за оценяващия орган. Това 
изменение е от техническо естество и не внася съществени промени в текста. Целта 
му е по-голяма последователност (както в рамките на самия текст, така и с други 
законодателни актове), избягване на повторенията, изясняване или опростяване на 
текста.

Изменение 17

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

След получаване на становището на 
Агенцията съгласно член 8, параграф 4 
Комисията:

След получаване на становището на 
Агенцията съгласно член 8, параграф 4 
Комисията, посредством делегирани 
актове в съответствие с член 82, 
приема решение относно включването 
на активното вещество в 
приложение -І.

а) приема регламент за изпълнение, 
който предвижда одобряването на 
дадено активно вещество и при какви 
условия става това, включително 
датите на одобрение и на изтичане 
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на одобрението; или
б) когато изискванията на член 4, 
параграф 1 или, според случая, на 
член 5, параграф 2 не са спазени, или 
изискваната информация и данни не 
са били предоставени в рамките на 
посочения срок, приема решение за 
изпълнение, че активното вещество 
не се одобрява.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 81, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Вж. също изменението към член 4, параграф 1. Активните вещества следва да 
продължат да бъдат включени в приложение към регламента. На предложения 
подход, съгласно който те ще бъдат предмет на отделни разрешения посредством 
актове за изпълнение, липсва прозрачност. Освен това включването на активните 
вещества е мярка с общ обхват, допълваща основния акт, и поради това следва да се 
урежда от делегирани актове, а не от актове за изпълнение (в съответствие с 
приетия в член 27 подход за одобрението на активни вещества съгласно опростената 
процедура).

Изменение 18

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Одобрените активни вещества се 
включват в списък на Съюза на 
разрешените активни вещества. 
Комисията редовно актуализира 
списъка и предоставя на 
обществеността електронен достъп 
до него.

заличава се

(Забележка: Това изменение се отнася 
за целия текст. Ако бъде прието, всяко 
позоваване на член 9, параграф 2, 
трябва да бъде заличено и всяко 
позоваване на „списъка, изготвен в 
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съответствие с член 9, параграф 2“ или 
„списъка, посочен в член 9, параграф 2“ 
трябва да се замени с позоваване на 
„приложение -І“.)

Or. en

Обосновка

Вж. свързаните изменения към член 4, параграф 1 и член 9, параграф 1. С цел правна 
сигурност и прозрачност активните вещества следва да продължат да бъдат 
включени в приложение към самия регламент, а не в отделен документ, който не е 
част от регламента. Това също така би гарантирало, че регламентът се актуализира 
и изменя постоянно (автоматично след включването на дадено активно вещество) и 
така съществуването на отделен списък ще бъде ненужно. 

Изменение 19

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 2 – алинея 2 а (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

След като Агенцията приеме дадено 
заявление, във възможно най-кратък 
срок оценяващият компетентен 
орган информира заявителя за 
таксите, дължими съгласно член 79, 
параграф 2, и отхвърля заявлението в 
случай че заявителят не плати 
таксите в рамките на 60 дни. 

Or. en

Обосновка

Новият текст взема предвид формулировката на член 79, съгласно която 
понастоящем съществува отделна такса, заплащана на Агенцията, и отделна такса 
за оценяващия компетентен орган. От гледна точка на последователността, не 
съществува никаква явна причина за това, срокът за плащането на такси на 
оценяващия компетентен орган да е по-кратък или по-дълъг от срока за плащането на 
такси на Агенцията. Това изменение е от техническо естество и не внася съществени 
промени в текста. Целта му е по-голяма последователност (вътре в самия текст и с 
други законодателни актове) и изясняване на текста.
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Изменение 20

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. След получаване на становището на 
Агенцията Комисията приема:

4. След получаване на становището на 
Агенцията Комисията, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 82, приема решение относно 
подновяване на включването на 
активното вещество в приложение -І 
за един или повече типове продукти. В 
случай че одобрението бъде 
подновено, решението определя 
условията за подновяване.

а) регламент за изпълнение, който 
предвижда, че одобрението на дадено 
активно вещество се подновява за един 
или повече типове продукти и
условията за това; или
б) решение за изпълнение, че 
одобрението на дадено активно 
вещество не се подновява.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 81, 
параграф 3.
Прилагат се разпоредбите на член 9, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка
Както по отношение на първоначалното включване/одобрение (вж. изменението на 
член 9, параграф 1), решението за подновяване на включването на дадено активно 
вещество е мярка с общо приложение, допълваща основния акт, и следователно 
трябва да е предмет на делегирани актове, а не на актове за изпълнение.
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Изменение 21

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 6

Позиция на Съвета Изменение

6. В случай че Комисията реши да не 
поднови одобрението на дадено 
активно вещество за един или повече 
типове продукти, тя може да 
предостави преходен период за 
обезвреждането, предоставянето на 
пазара и употребата на 
съществуващите запаси биоциди от 
съответния(те) тип(ове) продукти, които 
съдържат това активно вещество.

6. В случай че Комисията реши да не 
подновява или променя включването
на дадено активно вещество в 
приложение -I за един или повече 
типове продукти, държавите-членки 
или Комисията – в случаите на 
разрешение от Съюза, отменят, или 
по целесъобразност, променят 
разрешенията за биоциди от 
съответните типове продукти, 
съдържащи това активно вещество. 
Разпоредбите на член 51 се прилагат 
съответно.

Преходният период не надхвърля 
180 дни за предоставянето на пазара 
и допълнителен максимален срок от 
180 дни за обезвреждането и 
употребата на съществуващите 
запаси биоциди от съответния(те) 
тип(ове) продукти, съдържащи това 
активно вещество.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 14, параграф 4 от предложението на Съвета, Комисията може да 
откаже подновяването на одобрение, да поднови одобрението или да го поднови в 
изменен вид съгласно нови условия. В третия случай се изменя първоначалното 
одобрение, така че е важно тук да се прави позоваване на тази възможност.
Настоящият вариант на текста не уточнява какво се случва, след като Комисията 
вземе отрицателно решение за подновяването. Ето защо е важно да се опишат 
стъпките между решението за неподновяване или ограничаване и преходния период.



PE467.347v02-00 20/77 PR\874240BG.doc

BG

Изменение 22

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 1 – алинеи 2 и 3

Позиция на Съвета Изменение

Ако тези признаци бъдат потвърдени, 
Комисията приема регламент за 
изпълнение, с който изменя условията 
за одобряване на дадено активно 
вещество или за отмяна на одобрението 
му. Посоченият регламент за 
изпълнение се приема в съответствие 
с процедурата по разглеждане, 
посочена в член 81, параграф 3. 
Прилагат се разпоредбите на член 9, 
параграф 2. Комисията уведомява 
първоначалния(те) заявител(и) за 
одобрението.

Ако тези признаци бъдат потвърдени, 
Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 82, с които 
изменя условията за включване на 
дадено активно вещество в приложение 
-І или за отмяна на включването му. 
Комисията уведомява 
първоначалния(те) заявител(и) за 
включването в приложение -І, както 
и за това, че провежда проучване и че 
ще предостави възможност на 
заявителя да представи бележки. 
Комисията надлежно взема предвид 
тези бележки в своето проучване.

Or. en

Обосновка
Промяната на условията за одобрение/включване на дадено активно вещество в 
регламента е мярка с общо приложение, допълваща основния акт, и следователно 
трябва да е предмет на делегирани актове, а не на актове за изпълнение.

Изменение 23

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 1 – алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

Когато са налице надлежно 
обосновани неотложни основания 
Комисията приема незабавно 
приложими актове за изпълнение в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 81, параграф 4.

заличава се

Or. en
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Изменение 24

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 1 – алинея 3a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

Наред с това, Комисията взема под 
внимание искането на държава-
членка да се преразгледа одобрението 
на активно вещество предвид нови 
научно-технически познания и данни 
от наблюдението, включително в 
случаите, когато са налице признаци, 
че постигането на целите, 
установени 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/EО, е изложено на риск.

Or. de

Обосновка

Аналогична формулировка съществува в член 21 от Регламент 1107/2009 относно 
разрешаването на пестициди.

Изменение 25

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

3a. В случай че Комисията реши да 
отмени или промени включването на 
дадено активно вещество в 
приложение -I за един или повече 
типове продукти, държавите-членки 
или Комисията – в случаите на 
разрешение от Съюза, отменят, или 
по целесъобразност, променят 
разрешенията за биоциди от 
съответните типове продукти, 
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съдържащи това активно вещество. 
Ако това е целесъобразно, членове 29 и 
43 се прилагат mutatis mutandis.

Or. en

Обосновка

Изменение на разпоредбата, внесена от Съвета. Последиците от дадено проучване са 
същите, както в случая на подновяване: Комисията може да отмени одобрението или 
да промени условията за одобрение.

Изменение 26

Позиция на Съвета
Член 16

Позиция на Съвета Изменение

Мерки за прилагане Подробни правила
Комисията може да приеме 
посредством актове за изпълнение
подробни мерки за прилагането на 
членове 12—15, като допълнително 
уточни процедурите за подновяването и 
преразглеждането на одобрението на 
дадено активно вещество. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 81, 
параграф 3.

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани
актове в съответствие с член 82, 
уточняващи подробни правила за 
прилагането на членове 12—15, като 
допълнително уточни процедурите за 
подновяването и преразглеждането на 
включването на дадено активно 
вещество в приложение -І.

Or. en

Обосновка

Изготвянето на подробни правила за прилагането на членове 12 – 15 е мярка с общо 
приложение, допълваща основния акт, и следователно трябва да е предмет на 
делегирани актове, а не на актове за изпълнение.
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Изменение 27

Позиция на Съвета
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

Заявителят може да подаде само 
едно заявление за разрешение за група 
биоциди на същото предприятие, за 
които трябва да се изиска разрешение 
като за група биоциди. 

Or. de

Обосновка

Текстът на регламента следва да описва ясно, че заявител може да подаде заявление 
за няколко биоцида от дадена група биоциди, като заявлението ще обхваща всички 
биоциди, които трябва да станат част от съответната група.

Изменение 28

Позиция на Съвета
Член 17 – параграф 6

Позиция на Съвета Изменение

6. Притежателят на разрешението 
уведомява всеки компетентен орган, 
който е предоставил национално 
разрешение за група биоциди, относно 
всеки биоцид от групата, преди да го 
пусне на пазара, освен когато определен 
продукт е изрично посочен в 
разрешението или разликите в състава 
се отнасят само до пигменти, 
ароматизанти и оцветители в рамките на 
разрешените разлики. В уведомлението 
се посочват точният състав, търговското 
наименование и последната част от 
номера на разрешението. В случай че 
става дума за разрешение на Съюза, 
притежателят на разрешението 
уведомява Агенцията и Комисията.

6. Притежателят на разрешението 
уведомява всеки компетентен орган, 
който е предоставил национално 
разрешение за група биоциди, относно 
всеки нов биоцид от групата, преди да 
го пусне на пазара, освен когато 
определен продукт е изрично посочен в 
разрешението или разликите в състава 
се отнасят само до пигменти, 
ароматизанти и оцветители в рамките на 
разрешените разлики. В уведомлението 
се посочват точният състав, търговското 
наименование и номерът на 
разрешението. В случай че става дума за 
разрешение на Съюза, притежателят на 
разрешението уведомява Агенцията и 
Комисията.

Or. de
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Обосновка

Промени по отношение на пигменти, оцветители или ароматни вещества в рамките 
на позволените промени трябва да бъдат възможни без бюрокрация.

Изменение 29

Позиция на Съвета
Член 17– параграф 6 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

6a. С цел уеднаквяване на процедурата 
по издаване на разрешения в Съюза и 
намаляване на административната 
тежест за производителите и 
компетентните органи, Комисията 
приема делегирани актове съобразно 
член 82, които установяват 
условията, критериите и 
процедурите за издаването на 
разрешения и пускането на пазара на 
еднакви продукти за еднаква употреба 
с различни търговски наименования и 
от различни предприятия. 
Критериите и процедурите за 
подобни мерки се основават на 
следните принципи, без да се 
изчерпват с тях:
а) не се извършва допълнително 
оценяване, тъй като става дума за 
вече разрешен биоцид;
б) решенията за предоставяне на 
разрешение се вземат в кратък период 
от време;
в) таксите за предоставяне на 
разрешение са ниски, в съответствие 
с ограниченото количество 
административна работа.

Or. de

Обосновка

Опростяване на пускането на пазара на биоциди с еднаква рецепта и употреба с 
различни търговски наименования и от различни производители. Тъй като такива 
разрешения се отнасят до биоциди с еднакви рецепти, не съществува необходимост 
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за повторна оценка на въздействието върху човешкото здраве и околната среда.

Изменение 30

Позиция на Съвета
Член 17а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Мерки за устойчива употреба на 
биоциди

17а. Въз основата на рамкова 
директива на Съюза държавите-
членки установяват и прилагат 
задължителни мерки с цел постигане 
на устойчива професионална 
употреба на биоцидите; това включва 
въвеждането на национални планове 
за действие, интегрирана растителна 
защита, мерки за ограничаване на 
риска и насърчаване на алтернативни 
решения.
В срок до …* Комисията представя 
пред Европейския парламент и 
Съвета законодателно предложение 
за посочената в параграф 1 рамкова 
директива.
_____________
*Да се попълни дата ( две години след 
приемането на настоящия 
регламент).

Or. de

Обосновка

Възстановява позицията на Парламента на първо четене.
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Изменение 31

Позиция на Съвета
Член 18 – параграф 6

Позиция на Съвета Изменение

6. При групите биоциди може да бъде 
разрешено намаляване на процентното 
съдържание на едно или повече активни
вещества, и/или разлика в процентния 
състав на едно или повече неактивни 
вещества, и/или заместване на едно или 
повече неактивни вещества с други 
посочени вещества, които носят същия 
или по-малък риск. Класификацията, 
предупрежденията за опасност и 
препоръките за безопасност за всеки 
продукт от дадена група биоциди са 
еднакви (с изключение на група 
биоциди, която включва концентрат 
за професионална употреба и готови 
за употреба продукти, получени чрез 
разреждане на този концентрат).

6. При групите биоциди са допустими 
следните разлики в състава спрямо 
даден референтен биоцид:

а) премахване на дадено активно 
вещество, налично в референтен 
биоцид с най-малко две активни 
вещества;
б) намаляване на процентното 
съдържание на едно или повече активни 
вещества;
в) премахване на едно или повече 
неактивни вещества;
г) разлика в процентния състав на едно 
или повече неактивни вещества;
д) заместване на едно или повече 
неактивни вещества с други посочени 
вещества, които носят същия или по-
малък риск.
Класификацията, предупрежденията за 
опасност и препоръките за безопасност 
за всеки продукт от дадена група 
биоциди са еднакви или 
представляват по-ниска категория 
опасност от категорията на 
референтния биоцид.

За дадена група биоциди се дава 
разрешение само ако всички биоциди от 

За дадена група биоциди се дава 
разрешение само ако всички биоциди от 
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нея се очаква да отговарят на 
установените в параграф 1 условия, като 
се вземат предвид позволените разлики, 
посочени в първата алинея.

нея се очаква да отговарят на 
поставените в параграф 1, букви а)—г)
условия, като се вземат предвид 
позволените разлики, посочени в 
първата алинея.

Or. en

Обосновка

Важно е член 18 да изброява точно всички възможни разлики в състава.

Изменение 32

Позиция на Съвета
Член 18 - параграф 7 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

7a. Когато, в случаите на активни 
вещества, обхванати от член 10, 
параграф 1, буква а) от Регламент 
(ЕО) № 470/2009, по време на 
включването на активното вещество 
в приложение -І не е възможно да бъде 
установена максимално допустима 
стойност на остатъчни количества в 
съответствие с член 9 от
регламента, или в случаите, когато е 
необходимо пределна стойност, 
установена в съответствие с член 9 
от регламента, да бъде изменена, 
максимално допустимата стойност 
на остатъчни количества се 
установява или изменя, като се следва 
процедурата, посочена в член 8 от 
регламента, и въз основа на заявление, 
подадено от бъдещия притежател на 
разрешителното или неговия 
представител в съответствие с член 
3 от регламента.

Or. en

Обосновка

Текстът на Съвета не съответства на установените в съответствие с Регламент 
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470/2009 процедури. Предложеният текст гарантира, че текстът на регламента за 
биоцидите и текстът на Регламент 470/2009 си съответстват. Това изменение е от 
техническо естество и не внася съществени промени в текста. Целта му е да въведе 
по-голяма последователност (вътре в самия текст и с други законодателни актове).

Изменение 33

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 2 – буква г)

Позиция на Съвета Изменение

г) номер на разрешението на биоцида, 
заедно с, в случая на група биоциди, 
последните части, които се отнасят 
до отделните биоциди от групата;

г) номер на разрешението на биоцида; в 
случая на група биоциди важи 
номерът на разрешението за всички 
отделни биоциди от групата;

Or. de

Обосновка

Допълнението е необходимо за изясняване, че всички биоциди, които принадлежат към 
разрешена група биоциди, получават еднакъв номер на разрешението. След 
предоставянето на разрешение за група биоциди не е необходимо допълване на номера 
на разрешението, което би довело до ненужна административна тежест.

Изменение 34

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 2 – буква e)

Позиция на Съвета Изменение

ж) производители на биоцида 
(наименования и адреси, включително 
местонахождение на 
производствените обекти);

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази информация попада в обхвата на законодателството за защита на данните.
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Изменение 35

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 2 – буква р а) (нова)

Позиция на Съвета Изменение

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

Or. en

Обосновка

Съдържанието на разрешенията следва да включва и аналитичните методи и 
съответните граници за определяне.

Изменение 36

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 2 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

2a. В случай на група биоциди се 
предоставя единен номер на 
разрешението за всички биоциди, 
принадлежащи към тази група.

Or. en

Обосновка

Тъй като на групите биоциди се предоставя единно разрешение, следва изрично да се 
уточни, че групата биоциди има единен номер на разрешението.
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Изменение 37

Позиция на Съвета
Член 24 – буква в а) (нова)

Позиция на Съвета Изменение

ва) биоцидният продукт отговаря на 
критериите, посочени в член 18, 
параграф 1, буква б), подточки (ii) –
(iv); и

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение гарантира, че бъдещата употреба на активни 
вещества/биоциди в третирани изделия вече ще бъде разглеждано на етапа на 
одобряването на активните вещества или разрешаването на биоцидите. Единствено 
активните вещества/биоцидите, изпълняващи условията съответно на чл. 18, 
параграф 1 или член 24, ще бъдат разрешавани за употреба в третирани изделия.

Изменение 38

Позиция на Съвета
Член 25 – параграф 2 – алинея 1 

Позиция на Съвета Изменение

След като провери дали заявлението е 
подадено в правилния формат, 
Агенцията уведомява незабавно 
оценяващия компетентен орган, че то е 
достъпно чрез Регистъра за биоциди.

Агенцията проверява дали заявлението 
е подадено в правилния формат и
уведомява незабавно оценяващия 
компетентен орган. 

Or. en

Обосновка

Позоваването на Регистъра за биоциди тук вече е излишно. От член 70, след 
изменението му от Съвета, става ясно, че Регистърът за биоциди е единственото 
средство за обмен на информация относно заявленията и в него се посочва какво 
следва да бъде качвано в регистъра и кога. Това изменение е техническо и не внася 
съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в рамките на 
самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на повторенията, 
изясняване или опростяване на текста.
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Изменение 39

Позиция на Съвета
Член 25 – параграф 2 – алинеи 2 и 3 

Позиция на Съвета Изменение

Оценяващият компетентен орган 
информира заявителя за таксите, 
дължими съгласно член 79 и отхвърля 
заявлението в случай че заявителят не 
плати таксите в рамките на 30 дни. Той 
уведомява заявителя за това.

Оценяващият компетентен орган 
информира заявителя за таксите, 
дължими съгласно член 79, параграф 2,
и отхвърля заявлението в случай че 
заявителят не плати таксите в рамките 
на 60 дни. Той уведомява заявителя за 
това.

След получаване на таксите, дължими 
съгласно член 79, оценяващият 
компетентен орган приема заявлението 
и уведомява заявителя за това.

След получаване на таксите, дължими 
съгласно член 79, параграф 2,
оценяващият компетентен орган приема 
заявлението и уведомява заявителя за 
това.

Or. en

Обосновка

Член 25, параграф 2 следва да включва позоваване на член 79, параграф 2, който точно 
посочва таксите, които се плащат на държавите-членки. Това изменение е 
техническо и не внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване 
(както в рамките на самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на 
повторенията, изясняване или опростяване на текста.

Изменение 40

Позиция на Съвета
Член 25 – параграф 5 

Позиция на Съвета Изменение

5. След издаване на разрешение за 
даден биоцид в съответствие с 
параграфи 3 или 4 оценяващият 
компетентен орган незабавно 
уведомява за това заявителя, 
Агенцията и другите компетентни 
органи посредством Регистъра за 
биоциди и посочва точната дата на 

заличава се
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издаване на разрешението.

Or. en

Обосновка

Позоваването на Регистъра за биоциди тук вече е излишно. От член 70, след 
изменението му от Съвета, става ясно, че Регистърът за биоциди е единственото 
средство за обмен на информация относно заявленията и в него се посочва какво 
следва да бъде качвано в регистъра и кога. Това изменение е техническо и не внася 
съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в рамките на 
самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на повторенията, 
изясняване или опростяване на текста.

Изменение 41

Позиция на Съвета
Член 26 – параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Биоцид, за който е издадено 
разрешение в съответствие с член 25, 
може да бъде предоставен на пазара във 
всички държави-членки, без да е 
необходимо взаимно признаване. 
Притежателят на разрешението обаче 
уведомява всяка държава-членка, преди 
да пусне биоцида на пазара на 
територията на тази държава-членка, и 
използва официалния(те) език(ци) на 
тази държава-членка при етикетирането 
на продукта, освен ако държавата-
членка не е предвидила друго.

1. Биоцид, за който е издадено 
разрешение в съответствие с член 25, 
може да бъде пуснат на пазара във 
всички държави-членки, без да е 
необходимо взаимно признаване. 
Притежателят на разрешението обаче 
уведомява всяка държава-членка 30 дни, 
преди да пусне биоцида на пазара на 
територията на тази държава-членка, и 
използва официалния(те) език(ци) на 
тази държава-членка при етикетирането 
на продукта, освен ако държавата-
членка не е предвидила друго.

Or. en

Обосновка

Тъй като целта на опростената процедура за издаване на разрешение е да гарантира, 
че определени продукти, представляващи по-нисък риск за околната среда и здравето 
на човека, могат да бъдат пуснати бързо на пазара, срокът за уведомяване е 
значително по-кратък, така че свързаните с това процедури да не се проточват 
ненужно. Същевременно на държавите-членки се предоставя достатъчно време за 
действие при необходимост. 
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Изменение 42

Позиция на Съвета
Член 27 – параграф 4 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

4a. Комисията може да приеме 
актове за изпълнение, уточняващи 
допълнително процедурите, които 
трябва да се следват във връзка с 
изменението на приложение І. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 81, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Представената от Съвета опростена процедура не е достатъчно конкретна по 
отношение на процедурите за включване на нови вещества в приложение І. По-
специално, не е ясна ролята на ECHA в процеса. Тези процедурни въпроси могат да 
бъдат разрешени с помощта на мерки за прилагане, както предвижда изменението. 
Това изменение е от техническо естество и не внася съществени промени в текста. 
Целта му е по-добро съгласуване (както в рамките на самия текст, така и с други 
законодателни актове), избягване на повторенията, изясняване или опростяване на 
текста.

Изменение 43

Позиция на Съвета
Член 29 – параграф 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. Когато приемащият компетентен 
орган реши да издаде разрешение, той 
въвежда следната информация в 
Регистъра за биоциди:

заличава се

а) обобщение на характеристиките 
на биоцида, посочено в член 21, 
параграф 2 според случая;
б) окончателния доклад за оценката;
в) реда и условията за 
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предоставянето на пазара или 
употребата на биоцида.
Когато приемащият компетентен 
орган реши да не издаде разрешение, 
той въвежда окончателния доклад за 
оценката в Регистъра за биоциди.
И в двата случая той уведомява 
заявителя за решението си, като 
едновременно изпраща електронно 
копие от окончателния доклад за 
оценката.

Or. en

Обосновка

Позоваването на Регистъра за биоциди тук вече е излишно. От член 70, след 
изменението му от Съвета, става ясно, че Регистърът за биоциди е единственото 
средство за обмен на информация относно заявленията и в него се посочва какво 
следва да бъде качвано в регистъра и кога. Това изменение е от техническо естество и 
не внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в 
рамките на самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на 
повторенията, изясняване или опростяване на текста.

Изменение 44

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 1 – алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Компетентните органи на 
заинтересованите държави-членки 
информират заявителя за таксите, 
дължими съгласно член 79 и отхвърлят 
заявлението, в случай че заявителят не 
плати таксите в рамките на 30 дни. Те 
уведомяват заявителя и другите 
компетентни органи за това. След 
получаване на таксите, дължими 
съгласно член 79, компетентните органи 
на заинтересованите държави-членки 
приемат заявлението и уведомяват 
заявителя, като посочват датата на 
приемане.

Компетентните органи на 
заинтересованите държави-членки 
информират заявителя за таксите, 
дължими съгласно член 79, параграф 2,
и отхвърлят заявлението, в случай че 
заявителят не плати таксите в рамките 
на 60 дни. Те уведомяват заявителя и 
другите компетентни органи за това. 
След получаване на таксите, дължими 
съгласно член 79, параграф 2, 
компетентните органи на 
заинтересованите държави-членки 
приемат заявлението и уведомяват 
заявителя, като посочват датата на 
приемане.
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Or. en

Обосновка

Текстът следва да включва позоваване на член 79, параграф 2, който точно посочва 
таксите, които се плащат на държавите-членки.

Изменение 45

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 8 

Позиция на Съвета Изменение

8. Веднага след като приемащият 
компетентен орган вземе решение 
дали да поднови дадено национално 
разрешение, той актуализира 
информацията, посочена в член 29, 
параграф 4, в Регистъра за биоциди. 
Органът уведомява заявителя за 
своето решение, като едновременно 
изпраща електронно копие от 
окончателния доклад за оценката.

заличава се

Or. en

Обосновка

Позоваването на Регистъра за биоциди тук вече е излишно. От член 70, след 
изменението му  от Съвета, става ясно, че Регистърът за биоциди е единственото 
средство за обмен на информация относно заявленията и в него се посочва какво 
следва да бъде качвано в регистъра и кога. Това изменение е от техническо естество и 
не внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в 
рамките на самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на 
повторенията, изясняване или опростяване на текста.

Изменение 46

Позиция на Съвета
Член 41 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Заявителите могат да подават 
заявления за разрешения на Съюза за 
биоциди, при които условията за 

1. Заявителите могат да подават 
заявления за разрешения на Съюза за 
биоциди, при които условията за 
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тяхната употреба са сходни в целия 
Съюз, и които попадат в следните 
категории биоциди:

тяхната употреба са сходни в целия 
Съюз, и които попадат в следните 
категории биоциди:

а) биоциди от типове продукти 6, 7, 9, 
10, 12, 13 и 22; и

а) Биоциди, съдържащи едно или 
повече нови активни вещества, и 
биоциди от типове продукти 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 18, 19; и

б) считано от 1 януари 2020 г., за всички 
останали биоциди, с изключение на 
тези от типове продукти 14, 15, 17, 
20 и 21.

б) считано от 1 януари 2017 г., за всички 
останали биоциди, с изключение на 
биоциди, съдържащи активни 
вещества, които попадат в 
приложното поле на член 5.

Or. en

Обосновка

Поетапно въвеждане на разрешения на Съюза.
Заявления за избраните от Съвета групи продукти, с изключение на типови продукти 
6 и 13, могат да се подават най-рано от 2017 г., тъй като съгласно програмата за 
преглед решението за включване на активното вещество в приложение І ще бъде 
взето най-рано през 2015 г.   Предложените типови продукти са тези, които могат 
да се възползват от разрешение на общностно равнище от 2013 г.

Изменение 47

Позиция на Съвета
Член 42 – параграф 3 – алинея 2 а (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

След като Агенцията приеме дадено 
заявление, във възможно най-кратък 
срок оценяващият компетентен 
орган информира заявителя за 
таксата, дължима съгласно член 79, 
параграф 2, и отхвърля заявлението, в 
случай че заявителят не плати 
таксата в рамките на 60 дни.

Or. en

Обосновка

Текстът на Съвета не отчита промените в член 79, съгласно които понастоящем 
таксите са поделени на такси за Агенцията и такси за оценяващия орган. От гледна 



PR\874240BG.doc 37/77 PE467.347v02-00

BG

точка на последователността, не съществува никаква явна причина за това, срокът 
за плащането на такси на оценяващия компетентен орган да е по-кратък или по-дълъг 
от срока за плащането на такси на Агенцията. Това изменение е от техническо 
естество и не внася съществени промени в текста. Целта му е по-голяма 
последователност (вътре в самия текст и с други законодателни актове) и изясняване 
на текста.

Изменение 48

Позиция на Съвета
Член 42 – параграф 4 – алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

Ако заявителят не подаде изискваната 
информация в срок, оценяващият 
компетентен орган отхвърля 
заявлението и уведомява заявителя за 
това. В такъв случай част от таксата, 
платена в съответствие с член 79, се 
възстановява.

Ако заявителят не подаде изискваната 
информация в срок, оценяващият 
компетентен орган отхвърля 
заявлението и уведомява заявителя за 
това. В такъв случай част от таксата, 
платена в съответствие с член 79, 
параграфи 1 и 2, се възстановява.

Or. en

Обосновка

Текстът на Съвета не отчита промените в член 79, съгласно които понастоящем 
таксите са поделени на такси за Агенцията и такси за оценяващия орган. Това 
изменение е от техническо естество и не внася съществени промени в текста. Целта 
му е по-добро съгласуване (както в рамките на самия текст, така и с други 
законодателни актове), избягване на повторенията, изясняване или опростяване на 
текста.

Изменение 49

Позиция на Съвета
Член 43 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. След получаване на становището на 
Агенцията Комисията приема 
посредством актове за изпълнение 
решение за издаване на разрешение на 
Съюза за биоцида. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 

4. След получаване на становището на 
Агенцията Комисията приема решение 
за издаване на разрешение на Съюза за 
биоцида в съответствие с процедурата 
на разглеждане, посочена в член 81, 
параграф 3. 
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процедурата на разглеждане, посочена в 
член 81, параграф 3. Веднага след като 
вземе решение относно издаването на 
разрешение на Съюза, Комисията 
въвежда информацията, посочена в 
член 29, параграф 4, в Регистъра за 
биоциди.

Or. en

Обосновка

Позоваването на Регистъра за биоциди тук вече е излишно. От член 70, след 
изменението му от Съвета, става ясно, че Регистърът за биоциди е единственото 
средство за обмен на информация относно заявленията и в него се посочва какво 
следва да бъде качвано в регистъра и кога. Това изменение е от техническо естество и 
не внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в 
рамките на самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на 
повторенията, изясняване или опростяване на текста. 

Изменение 50

Позиция на Съвета
Член 45 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

След като Агенцията приеме дадено 
заявление, във възможно най-кратък 
срок оценяващият компетентен 
орган информира заявителя за 
таксата, дължима съгласно член 79, 
параграф 2, и отхвърля заявлението в 
случай че заявителят не плати 
таксите в рамките на 60 дни.

Or. en

Обосновка

Текстът на Съвета не отчита промените в член 79, съгласно които понастоящем 
таксите са поделени на такси за Агенцията и такси за оценяващия орган. От гледна 
точка на последователността, не съществува никаква явна причина за това, срокът 
за плащането на такси на оценяващия компетентен орган да е по-кратък или по-дълъг 
от срока за плащането на такси на Агенцията. Това изменение е от техническо 
естество и не внася съществени промени в текста. Целта му е по-голяма 
последователност (вътре в самия текст и с други законодателни актове) и изясняване 
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на текста. 

Изменение 51

Позиция на Съвета
Член 45 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. След получаване на становището на 
Агенцията Комисията приема решение 
за подновяване или за отказ за 
подновяване на разрешението на Съюза 
в съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 81, 
параграф 3. Веднага след като вземе 
решение, Комисията актуализира 
информацията, посочена в член 29, 
параграф 4, в Регистъра за биоциди.

4. След получаване на становището на 
Агенцията Комисията приема решение 
за подновяване или за отказ за 
подновяване на разрешението на Съюза 
в съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 81, 
параграф 3. 

Or. en

Обосновка

Позоваването на Регистъра за биоциди тук вече е излишно. От член 70, след 
изменението му от Съвета, става ясно, че Регистърът за биоциди е единственото 
средство за обмен на информация относно заявленията и в него се посочва какво 
следва да бъде качвано в регистъра и кога. Това изменение е от техническо естество и 
не внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в 
рамките на самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на 
повторенията, изясняване или опростяване на текста.

Изменение 52

Позиция на Съвета
Член 47 – параграф 1 – буква а)

Позиция на Съвета Изменение

а) условията, посочени в член 18, не са 
изпълнени;

а) изискванията, посочени в член 18, 
или, когато е целесъобразно, в член 24, 
не са удовлетворени; 

Or. en

Обосновка
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Следва от въвеждането на новия член 24 от Съвета. Това изменение е от техническо 
естество и не внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване 
(както в рамките на самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на 
повторенията, изясняване или опростяване на текста.

Изменение 53

Позиция на Съвета
Член 47 - параграф 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. Веднага след като компетентният 
орган или, ако става въпрос за 
разрешение на Съюза — Комисията, 
вземе решение да отмени или измени 
дадено разрешение, той/тя 
актуализира информацията, посочена 
в член 29, параграф 4, относно 
съответния биоцид в Регистъра за 
биоциди.

заличава се 

Or. en

Обосновка

Излишно повторение, тъй като от член 70, след изменението му  от Съвета, вече 
става ясно, че Регистърът за биоциди е единственото средство за обмен на 
информация относно заявленията и в него се посочва какво следва да бъде качвано в 
Регистъра и кога. Това изменение е техническо и не внася съществени промени в 
текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в рамките на самия текст, така и с 
други законодателни актове), избягване на повторенията, изясняване или опростяване 
на текста.

Изменение 54

Позиция на Съвета
Член 48 –  параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

Веднага след като компетентният 
орган или, ако става въпрос за 
разрешение на Съюза — Комисията, 
вземе решение да отмени дадено 

заличава се 
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разрешение, той/тя актуализира 
информацията, посочена в член 29, 
параграф 4, относно съответния 
биоцид в Регистъра за биоциди.

Or. en

Обосновка

Позоваването на Регистъра за биоциди тук  вече е излишно. От член 70, след 
изменението му  от Съвета, става ясно, че Регистърът за биоциди е единственото 
средство за обмен на информация относно заявленията и в него се посочва какво 
следва да бъде качвано в Регистъра и кога. Това изменение е от техническо естество 
и не внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в 
рамките на самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на 
повторенията, изясняване или опростяване на текста.

Изменение 55

Позиция на Съвета
Член 49 –  параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Притежател на разрешение, който 
иска да промени информация, подадена 
във връзка с първоначалното заявление 
за разрешение на биоцида, подава 
заявление до компетентните органи на 
съответните държави-членки, които са 
разрешили въпросния биоцид или, ако 
става въпрос за разрешение на Съюза –
до Агенцията. Тези компетентни органи 
решават, или, ако става въпрос за 
разрешение на Съюза – Агенцията 
проверява, а Комисията решава дали 
условията съгласно член 18 
продължават да са спазени и дали 
условията на разрешението трябва да 
бъдат изменени.

2. Притежател на разрешение, който
иска да промени информация, подадена 
във връзка с първоначалното заявление 
за разрешение на биоцида, подава 
заявление до компетентните органи на 
съответните държави-членки, които са 
разрешили въпросния биоцид или, ако 
става въпрос за разрешение на Съюза –
до Агенцията. Тези компетентни органи 
решават, или, ако става въпрос за 
разрешение на Съюза – Агенцията 
проверява, а Комисията решава дали 
условията съгласно член 18 или, когато 
е подходящо, съгласно член 24,
продължават да са спазени и дали 
условията на разрешението трябва да 
бъдат изменени.

Заявлението се придружава от таксите, 
дължими съгласно член 79.

Заявлението се придружава от таксите, 
дължими съгласно член 79, параграф 1 
и член 79, параграф 2.

Or. en
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Обосновка

Следва да има и препратка към член 24, който е нов член, внесен от Съвета. 
Формулировката, свързана с плащането на такси на националните органи е 
променена, за да съответства на член 79. Това изменение е от техническо естество и 
не внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в 
рамките на самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на 
повторенията, изясняване или опростяване на текста.

Изменение 56

Позиция на Съвета
Член 49 - параграф 2 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

(2a) Изменение на съществуващо 
разрешение попада в една от следните 
категории промени:
а) „административна промяна“;
б) „незначителна промяна“;
в) „значителна промяна“.

Or. en

Обосновка
Възпроизвежда се позицията от първо четене.

Изменение 57

Позиция на Съвета
Член 50 –  параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

С оглед осигуряване на съгласуван 
подход по отношение на отмяната и 
изменението на разрешенията 
Комисията определя подробни правила 
за прилагането на членове 46—49 
посредством актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 81, 
параграф 3.

С оглед осигуряване на съгласуван 
подход по отношение на отмяната и 
изменението на разрешенията 
Комисията приема делегирани актове 
съгласно член 82, като определя 
подробни правила за прилагането на 
членове 46—49. 
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Or. en

Обосновка
Това е мярка с общо приложение, предназначена да допълни основния акт и 
следователно трябва да подлежи на делегирани актове, а не на актове за изпълнение.  

Изменение 58

Позиция на Съвета
Член 52 –  параграф 9

Позиция на Съвета Изменение

9. Ако в съответствие с разпоредбите 
на настоящия член се вземе решение 
относно заявлението за издаване на 
разрешение за паралелна търговия, 
компетентните органи на 
държавите-членки, взели такова 
решение, въвеждат информацията, 
посочена в член 29, параграф 4, в 
Регистъра за биоциди.

заличава се 

Or. en

Обосновка

Позоваването на Регистъра за биоциди тук вече е излишно. От член 70, след 
изменението му  от Съвета, става ясно, че Регистърът за биоциди е единственото 
средство за обмен на информация относно заявленията и в него се посочва какво 
следва да бъде качвано в Регистъра и кога. Това изменение е от техническо естество 
и не внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в 
рамките на самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на 
повторенията, изясняване или опростяване на текста.

Изменение 59

Позиция на Съвета
Член 53 - параграф 3а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

3a. Когато според Агенцията е 
необходима допълнителна 
информация за оценяване на 
техническата равностойност, 
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Агенцията иска от заявителя да 
предостави такава информация в 
срок, определен от Агенцията.  
Агенцията отхвърля заявлението ако 
заявителят не предаде 
допълнителната информация в 
определения срок. Посоченият в 
параграф 3 срок от 90 дни временно 
спира да тече от датата на искането 
до датата на получаване на 
информацията. Временното спиране 
не надхвърля 180 дни, освен ако не е 
оправдано от естеството на 
поисканите данни или поради 
изключителни обстоятелства.

Or. en

Обосновка

С предложеното изменение се отчита фактът, че в някои случаи ще бъде необходима 
повече информация за финализиране на оценката на техническата равностойност и 
че „часовникът трябва да бъде спрян“  докато тази информация се събира. Срокът 
от 180 дни  се счита за разумен за предоставяне на липсващата информация. Това е и 
срокът в текста на Съвета за получаване на допълнителна информация по други 
разпоредби (напр. член 8, параграф 2, член 29, параграф 2 и член 43, параграф 2). 

Изменение 60

Позиция на Съвета
Член 53 –  параграф 6

Позиция на Съвета Изменение

6. Комисията може да изработи 
технически указания, за да улесни 
прилагането на настоящия член.

6. Агенцията може да изработи 
технически указания, за да улесни 
прилагането на настоящия член.

Or. en

Обосновка

Член 53 е нов член, въведен от Съвета. Предвид на това, че оценяването на 
техническата равностойност ще се прави от ЕХА, Агенцията следва да поеме 
отговорността за техническите указания. Това изменение е от техническо естество 
и не внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в 
рамките на самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на 
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повторенията, изясняване или опростяване на текста.

Изменение 61

Позиция на Съвета
Член 54 – параграф 2 – алинея 3 

Позиция на Съвета Изменение

Компетентните органи или 
Комисията въвеждат информацията, 
посочена в член 29, параграф 4, в 
Регистъра за биоциди.

заличава се

Or. en

Обосновка

Позоваването на Регистъра за биоциди тук  вече е излишно. От член 70, след 
изменението му  от Съвета, става ясно, че Регистърът за биоциди е единственото 
средство за обмен на информация относно заявленията и в него се посочва какво 
следва да бъде качено в регистъра и кога. Това изменение е от техническо естество и 
не внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в 
рамките на самия текст, така и с други законодателни актове), избягване на 
повторенията, изясняване или опростяване на текста.

Изменение 62
Позиция на Съвета
Член 57 – параграфи 3 -5 

Позиция на Съвета Изменение

(3) Ако активните вещества в състава на 
биоцидите, с които е третирано 
третирано изделие или които то 
съдържа, са предназначени или се 
очаква да се отделят при нормални или 
разумно предвидими условия на 
употреба, лицето, което отговаря за 
пускането на пазара на третираното 
изделие, прави необходимото на етикета 
му да фигурира следната информация:

(3) Ако активните вещества в състава на 
биоцидите, с които е третирано 
третирано изделие или които то 
съдържа, са предназначени или се 
очаква да се отделят при нормални или 
разумно предвидими условия на 
употреба, лицето, което отговаря за 
пускането на пазара на третираното 
изделие, прави необходимото на етикета 
му да фигурира следната информация:

а) текст, който посочва, че 
третираното изделие съдържа 
биоциди;

а) обозначението „третирано с 
биоциди”, последвано от 
наименованията, като при 
възможност се използва общоприета 
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номенклатура (напр. INCI), на всички 
активни вещества, които са 
използвани за третиране на 
изделията или материалите или 
които се съдържат в изделията или 
материалите, и по целесъобразност 
на всички активни вещества, които 
трябва да бъдат освободени при 
обичайни или предвидими условия на 
употреба от третираното изделие 
или материал, освен ако вече 
съществуват най-малко 
еквивалентни изисквания за 
етикетиране или алтернативни 
средства за спазване на изискванията 
за информация съгласно специалното 
законодателство за сектора; при 
това наименованията на всички 
наноматериали са последвани от 
обозначението "Нано" в скоби;

б) когато е обосновано, биоцидното 
свойство, приписвано на третираното 
изделие;

б) биоцидното свойство, приписвано на 
третираните изделия или 
материали, ако съдържащият се в 
тях биоцид трябва да влезе в пряк 
контакт с човека и околната среда;

в) без да се засягат разпоредбите на 
член 24 от Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008, наименованията на 
всички активни вещества в състава 
на биоцидите;

в) предупреждение за риск или за 
безопасност, посочени в 
разрешението за биоцида, ако е 
предвидено биоцидът да бъде 
освободен при нормални или 
предвидими условия на употреба.

г) всякакви подходящи указания за 
употреба, включително предпазни 
мерки, които да се вземат, във връзка 
с биоцидите, с които е обработено 
третирано изделието или които то 
съдържа.

Етикетите се виждат ясно, четат се 
лесно и са с подходяща трайност, както 
и са отпечатани върху изделието или 
материала, върху опаковката, върху 
инструкциите за употреба или върху 
гаранционната карта на 
третираното изделие или материал 
на националния(-ите) език(-ци) на 
държавата-членка, на чийто пазар 
третираното изделие или материал 
предстои да бъде пуснато.
В случай на третирани изделия, 
които не се произвеждат като част 
от серия, а са проектирани и 
произведени по специална поръчка, 
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производителят може да се договори 
с клиента за други методи на 
предоставяне на необходимата 
информация.
Настоящият параграф не се прилага, 
ако такива изисквания за 
етикетиране вече съществуват 
съгласно друго законодателства на 
Съюза.

(4) Ако активните вещества в 
състава на биоцидите, с които е 
обработено третираното изделие или 
които то съдържа, не са 
предназначени или не се очаква да се 
отделят при нормални или разумно 
предвидими условия на употреба, 
лицето, което отговаря за пускането 
на пазара на третираното изделие, 
прави необходимото на етикета му 
да фигурира следната информация:
а) текст, който посочва, че 
изделието е третирано с биоциди; и
б) адрес на уебсайт, където са 
посочени наименованията на всички 
активни вещества, използвани за 
третирането, без да се засягат 
разпоредбите на член 24 от 
Регламент (ЕО) № 1272/2008.
Етикетът на такова третирано 
изделие не предявява претенции за 
собственост върху биоцид.
(5) Етикетите се виждат ясно, четат се 
лесно и са с подходяща трайност.
Когато това се налага поради размера 
или предназначението на 
третираното изделие, етикетите се 
отпечатват върху опаковката, върху 
указанията за употреба или върху 
гаранционната карта.

Or. de

Обосновка
Възстановява позицията на Парламента на първо четене.
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Изменение 63

Позиция на Съвета
Член 59 – параграф 1 – алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Данните, които са защитени съгласно 
Директива 98/8/ЕО или съгласно 
настоящия член, или за които срокът за 
защита е изтекъл съгласно 
Директива 98/8/ЕО или съгласно 
настоящия член, не се защитават 
отново. 

Данните, които са защитени съгласно 
настоящия член, или за които срокът за 
защита е изтекъл съгласно настоящия 
член, не се защитават отново. 

Or. en

Обосновка

Член 59 е променен от Съвета. Предложеното изменение е следствие от тази 
промяна и целта му е да се гарантира, че данните, предоставени на държава-членка 
съгласно националните системи и практики на одобрение на биоциди се ползват от 
същия режим на защита на данните като данните, предоставяни за целите на 
Директива 98/8/ЕО. Това изменение е от техническо естество и не внася съществени 
промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в рамките на самия 
текст, така и с други законодателни актове), избягване на повторенията, изясняване 
или опростяване на текста.

Изменение 64

Позиция на Съвета
Член 61 –  параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Всяко лице, което възнамерява да 
извършва изпитвания или изследвания 
върху гръбначни или безгръбначни 
животни („бъдещият заявител“), прави 
запитване до Агенцията дали такива 
изпитвания или изследвания са
представяни във връзка с предходно 
заявление по силата на настоящия 
регламент или на Директива 98/8/ЕО.

2. Всяко лице, което възнамерява да 
извършва изпитвания или изследвания 
върху гръбначни или безгръбначни 
животни, („бъдещият заявител“), подава 
писмено заявление до Агенцията с цел 
установяване дали такива изпитвания 
или изследвания вече не са били 
представени на Агенцията или на 
компетентен орган във връзка с 
предходно заявление по силата на
настоящия регламент или на 
Директива 98/8/ЕО.



PR\874240BG.doc 49/77 PE467.347v02-00

BG

Заявлението се придружава от 
таксите, дължими съгласно член 79, 
параграф 1. В случай, че заявителят 
не е платил таксите, Агенцията не 
разглежда неговото искане.

Компетентният орган или Агенцията 
проверяват дали вече са представяни 
такива изпитвания или изследвания.

Агенцията проверява дали вече са 
представяни такива изпитвания или 
изследвания.

Когато резултатите от тези изпитвания 
или изследвания вече са представени 
във връзка с предходно заявление по 
силата на настоящия регламент или на 
Директива 98/8/ЕО, компетентният 
орган или Агенцията незабавно 
съобщават на бъдещия заявител името 
и данните за контакт на собственика на 
данните. 

Когато резултатите от тези изпитвания 
или изследвания вече са представени на 
Агенцията или на компетентен орган 
във връзка с предходно заявление по 
силата на настоящия регламент или на 
Директива 98/8/ЕО, Агенцията 
незабавно съобщава на бъдещия 
заявител името и данните за контакт на 
лицето(ата) предоставило(ли)
данните.

Лицето(ата) предоставило(ли)
данните съдейства(т), когато е 
необходимо за осъществяването на 
контакт между бъдещия заявител и 
собственика(ците) на данните. 

Когато данните, получени от тези 
изпитвания или изследвания, са все още 
защитени съгласно член 59, бъдещият 
заявител:

Когато данните, получени от тези 
изпитвания или изследвания, са все още 
защитени съгласно член 59, бъдещият 
заявител:

а) задължително, в случай на данни, 
които се отнасят за изпитвания върху 
гръбначни животни, отправя искане до 
притежателя на данните за 
получаване на правото да се позовава 
на тези изпитвания или изследвания; 
и

а) задължително, в случай на данни, 
които се отнасят за изпитвания върху 
гръбначни животни, и

б) по желание, в случай на данни, които 
не се отнасят за изпитвания върху 
гръбначни животни, отправя искане до 
притежателя на данните за 
получаване на правото да се позовава 
на тези изпитвания или изследвания.

б) по желание, в случай на данни, които 
не се отнасят за изпитвания върху 
гръбначни животни,

отправя искане до собственика(ците)  
на данните за получаване на всички 
научни и технически данни, свързани 
със съответните  изпитвания и 
изследвания както и за правото да се 
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позовава на тези данни при подаването 
на заявления в рамките на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Следвайки опита, натрупан напоследък с регламента REACH, е необходимо да се 
направят някои изменение на текста на Съвета, с цел този опит да бъде използван и 
да се осигури съгласуваност  между двете регулаторни рамки. Първо, текстът следва 
да бъде по-конкретен по отношение на данните, които трябва да се представят и 
целите, за които те могат да се използват. Второ, в някои случаи Агенцията може да 
знае самоличността на лицето, предоставило данните, но не и тази на притежателя 
на данните. И накрая, заявленията съгласно настоящия член следва да бъдат 
обвързани с плащането на такса, за да не се злоупотребява с тази разпоредба и тя да 
се използва за разузнаване на пазара.

Изменение 65

Позиция на Съвета
Член 62 

Позиция на Съвета Изменение

1. Когато е отправено искане в 
съответствие с член 61, параграф 2, 
бъдещият заявител и собственикът на 
данните полагат всички усилия за 
постигане на споразумение относно 
обмена на резултатите от изпитванията 
или изследванията, поискани от 
бъдещия заявител. Вместо постигане на 
такова споразумение, въпросът може да 
бъде отнесен до арбитражен орган, като 
бъде поет ангажимент за приемане на 
арбитражното решение.

1. Когато е отправено искане в 
съответствие с член 61, параграф 2, 
пета алинея бъдещият заявител и 
собственикът на данните полагат всички 
усилия за постигане на споразумение 
относно обмена на резултатите от 
изпитванията или изследванията, 
поискани от бъдещия заявител. Вместо 
постигане на такова споразумение, 
въпросът може да бъде отнесен до 
арбитражен орган, като бъде поет 
ангажимент за приемане на 
арбитражното решение.

2. Когато се постигне такова 
споразумение, собственикът на данните
ги предоставя на бъдещия заявител,
като му дава разрешение да се позове 
на данните от проведените от него 
изпитвания или изследвания.

2. Когато се постигне такова 
споразумение, собственикът на данните 
предоставя на бъдещия заявител, всички 
научни и технически данни, свързани 
със съответните изпитвания и 
изследвания или му дава разрешение да 
се позове на данните от проведените от 
него изпитвания или изследвания, 
когато подава заявления съгласно 
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настоящия регламент.
3. В случай че не бъде постигнато 
такова споразумение в рамките на 
60 дни от отправянето на искането в 
съответствие с член 61, параграф 2
по отношение на данните от
изпитвания с гръбначни животни, 
бъдещият заявител незабавно уведомява 
Агенцията, компетентния орган и 
притежателя на данните за това. В 
рамките на 60 дни от момента на 
уведомяването, че не е било 
постигнато споразумение, Агенцията 
дава на бъдещия заявител правото да се 
позовава на тези изпитвания или
изследвания. Когато бъдещият 
заявител и собственикът на данните 
не могат да постигнат споразумение, 
националните съдилища вземат 
решение относно пропорционалния дял 
на разходите, който бъдещият 
заявител изплаща на собственика на 
данните.

3. В случай че не бъде постигнато 
споразумение по отношение на 
изпитвания и изследвания с гръбначни 
животни, бъдещият заявител уведомява 
Агенцията и собственика(ците) на 
данните за това не по-рано от един 
месец след получаване от Агенцията 
на името и адреса на лицето(ата) 
предоставило(ли) данните.

В рамките на 60 дни от момента на 
уведомяването Агенцията дава на 
бъдещия заявител разрешение да се 
позовава на поисканите изпитвания и
изследвания върху гръбначни 
животни, при условие, че бъдещият 
заявител, покаже, че е платил на 
собственика(ците) част от 
разходите за тези изпитвания и 
изследвания,  и че са били положени 
всички усилия за постигане на 
споразумение относно обмена на 
резултатите от тези изпитвания и 
изследвания. Собственика(ците) на 
данните има(т) право на претенция 
към бъдещия заявител за
пропорционален дял от направените 
от тях разходи.

4. Обезщетението при обмен на данни се 
определя по справедлив, прозрачен и 
недискриминационен начин, като се 
вземат предвид определените от 
Агенцията указания1. От бъдещия 
заявител се изисква да плати единствено 

4. Обезщетението при обмен на данни се 
определя по справедлив, прозрачен и 
недискриминационен начин, като се 
вземат предвид определените от 
Агенцията указания. От бъдещия 
заявител се изисква да плати единствено 
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дял от разходите за информацията, 
която се изисква да бъде представена за 
целите на настоящия регламент.

дял от разходите за информацията, 
която се изисква да бъде представена за 
целите на настоящия регламент.

5. Решенията на Агенцията съгласно 
параграф 3 от настоящия член могат да 
бъдат обжалвани в съответствие с 
член 76. 

5. Решенията на Агенцията съгласно 
параграф 3 от настоящия член могат да 
бъдат обжалвани в съответствие с 
член 76.

Or. en

Обосновка

Следвайки опита, натрупан напоследък с регламента REACH, е необходимо да се 
направят някои изменение на текста на Съвета, с цел този опит да бъде използван и 
да се осигури съгласуваност  между двете регулаторни рамки.  Някои от 
предложените изменения са с цел съгласуване с предложените изменения на член 61. 
Освен това текстът следва да бъде съгласуван с разпоредбите относно обмена на 
данните съгласно регламента REACH. Това изменение е от техническо естество и не 
внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро съгласуване (както в 
рамките на самия текст, така  и с други законодателни актове).

Изменение 66

Позиция на Съвета
Член 62 - параграф 4 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

4a. Разходите, посочени в параграф 4, 
могат да включват разходи за 
проучвания, експерименти или 
доклади, включително за оценки на 
експозицията и риска, чиято цел е да 
се определят свойствата и 
поведението на активно вещество 
или биоцид, да се прогнозира 
експозицията на активни вещества 
и/или съответните им метаболити, 
и да се определят безопасните 
равнища на експозиция и условията за 
безопасно използване на биоцидите.

Or. en
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Изменение 67

Позиция на Съвета
Член 70 - параграф 3 и 4 

Позиция на Съвета Изменение

3. Заявителите използват Регистъра за 
биоциди, за да попълнят и подадат
формуляра за заявление за всички 
процедури, свързани с одобряването на 
активни вещества и с разрешаването 
на биоциди, взаимното признаване, 
даването на разрешителни за 
паралелна търговия и подновяването, 
отмяната и изменението на 
разрешения. След като съответният 
компетентен орган валидира дадено 
заявление в съответствие с членове 7, 
28 или 42, или приеме дадено 
заявление в съответствие с 
членове 13, 19 или 44, то става 
достъпно посредством Регистъра за 
биоциди за всички други компетентни 
органи и за Агенцията.

3. Заявителите използват Регистъра за 
биоциди, за да попълнят формулярите 
за заявление и подадат заявленията и 
данните за всички процедури,
предвидени в настоящия регламент.

4. В Регистъра за биоциди 
компетентните органи актуализират 
информацията относно биоциди, които 
са разрешени на тяхна територия, или 
такива, за които е било отказано, 
изменено, подновено или отменено 
национално разрешение. Комисията 
актуализира информацията относно 
биоциди, които са разрешени в Съюза, 
или такива, за които е било отказано, 
изменено, подновено или отменено 
разрешение на Съюза.

4. Компетентните органи и 
Комисията използват Регистъра за 
биоциди за вписване и съобщаване на 
решенията, които са взели по 
отношение на разрешаването на 
биоциди и актуализират 
информацията в Регистъра при 
вземане на такива решения. В 
регистъра за биоциди компетентните 
органи актуализират по-специално 
информацията относно биоциди, които 
са разрешени на тяхна територия, или 
такива, за които е било отказано, 
изменено, подновено или отменено 
национално разрешение, или за които е 
било дадено, отказано или отменено 
разрешително за паралелна търговия.
Комисията актуализира по-специално 
информацията, отнасяща се за биоциди, 
които са разрешени в Съюза, или 
такива, за които е било отказано, 
изменено, подновено или отменено 
разрешение на Съюза. Информацията, 
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която се въвежда в Регистъра, 
включва, в зависимост от случая:
а) условията на разрешителните;
б) обобщение на характеристиките 
на биоцида, съгласно член 21, 
параграф 2;
в) доклада за оценката на биоцида.
г) методите за анализ, посочени в 
член 18, параграф 1, буква в).
Информацията, посочена в 
настоящия параграф се предоставя на 
заявителя и чрез Регистъра за 
биоциди.

Or. en

Обосновка

Член 70 е изменен от Съвета и предвижда Регистърът за биоциди да бъде 
средството за обмен на информация, свързана с Регламента. Предложените 
изменения целят изясняване на начина, по който Регистърът  трябва да се използва. 
Това изменение е от техническо естество и не внася съществени промени в текста. 
Целта му е по-добро съгласуване (както в рамките на самия текст, така и с други 
законодателни актове), избягване на повторенията, изясняване или опростяване на 
текста.

Изменение 68

Позиция на Съвета
Член 75 – параграф 1 – буква й а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

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

Or. de

Изменение 69

Позиция на Съвета
Член 79

Позиция на Съвета Изменение

(1) Въз основа на установените в 
параграф 3 принципи Комисията приема 
регламент за изпълнение, с който се 
уточняват:

(1) Въз основа на установените в 
параграф 3 принципи Комисията приема 
делегирани актове съобразно член 82, 
с които се уточняват:

а) таксите, дължими на Агенцията, 
включително годишна такса;

а) таксите, дължими на Агенцията,
включително годишна такса;

б) правилата, по които се определят 
условия за намалени такси, отмяна на 
такси и възстановяване на разходите на 
члена на Комитета по биоцидите, който 
действа в качеството на докладчик; и

б) правилата, по които се определят 
условия за намалени такси, отмяна на 
такси и възстановяване на разходите на 
члена на Комитета по биоцидите, който 
действа в качеството на докладчик; и

в) условията за плащане. в) условията за плащане.

Посоченият регламент за изпълнение 
се приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 81, параграф 3. Той се 
прилага само по отношение на таксите, 
платени на Агенцията.

Тези делегирани актове се прилагат
само по отношение на таксите, платени 
на Агенцията.

Агенцията може да събира плащания 
за други предоставяни от нея услуги.
Таксите, дължими на Агенцията, се 
определят в такъв размер, който 
гарантира, че произтичащият от тях 
приход, комбиниран с другите 
източници на приходи на Агенцията 
съгласно настоящия регламент, е 
достатъчен да покрие разходите по 

Таксите, дължими на Агенцията, се 
определят в такъв размер, който 
гарантира, че произтичащият от тях 
приход, комбиниран с другите 
източници на приходи на Агенцията 
съгласно настоящия регламент, е 
достатъчен да покрие разходите по 
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предоставяните услуги. предоставяните услуги.
(2) Държавите-членки събират пряко 
такси от заявители за услуги, които 
предоставят по отношение на 
процедурите съгласно настоящия 
регламент, включително за услугите, 
извършвани от компетентните органи на 
държавите-членки, когато действат в 
качеството на оценяващ компетентен 
орган.

(2) Държавите-членки събират пряко 
такси от заявители за услуги, които 
предоставят по отношение на 
процедурите съгласно настоящия 
регламент, включително за услугите, 
извършвани от компетентните органи на 
държавите-членки, когато действат в 
качеството на оценяващ компетентен 
орган.

Въз основа на изложените в параграф 3 
принципи Комисията може да дава 
насоки относно хармонизирана 
структура на таксите.

Въз основа на изложените в параграф 3 
принципи Комисията дава насоки 
относно хармонизирана структура на 
таксите.

Държавите-членки могат да събират 
годишни такси във връзка с 
предоставените на техните пазари 
биоциди.
Държавите-членки могат да събират 
плащания за други предоставяни от 
тях услуги.
Държавите-членки определят и 
публикуват размера на таксите, 
дължими на техните компетентни 
органи.

Държавите-членки определят и 
публикуват размера на таксите, 
дължими на техните компетентни 
органи.

(3) Както посоченият в параграф 1 
регламент за изпълнение, така и 
собствените правила на държавите-
членки по отношение на таксите спазват 
следните принципи:

(3) Както посочените в параграф 1 
делегирани актове, така и собствените 
правила на държавите-членки по 
отношение на таксите спазват следните 
принципи:

а) таксите се определят на такова 
равнище, което да гарантира, че 
полученият от тях приход по принцип е 
достатъчен да покрие разходите по 
предоставените услуги и не надхвърля 
необходимото за покриване на тези 
разходи;

а) таксите се определят на такова 
равнище, което да гарантира, че 
полученият от тях приход по принцип е 
достатъчен да покрие разходите по 
предоставените услуги и не надхвърля 
необходимото за покриване на тези 
разходи;

б) таксата се възстановява частично, 
когато заявителят не подаде изискваната 
информация в определения срок;

б) таксата се възстановява частично, 
когато заявителят не подаде изискваната 
информация в определения срок;

в) вземат се предвид специфичните 
нужди на МСП, според случая;

в) вземат се предвид специфичните 
нужди на МСП;

г) в структурата и размера на таксите се 
отчита дали информацията е била 
предоставена съвместно или поотделно;

г) в структурата и размера на таксите се 
отчита дали информацията е била 
предоставена съвместно или поотделно;
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д) при надлежно обосновани 
обстоятелства и при съгласие от страна 
на Агенцията или на компетентния 
орган, цялата такса или част от нея 
може да бъде отменена; и

д) при надлежно обосновани 
обстоятелства и при съгласие от страна 
на Агенцията или на компетентния 
орган, цялата такса или част от нея 
може да бъде отменена; и

ж) само по отношение на правилата на 
държавите-членки, крайните срокове за 
плащане на таксите на компетентните 
органи се определят, като се отчитат 
надлежно сроковете на процедурите, 
предвидени в настоящия регламент.

ж) само по отношение на правилата на 
държавите-членки, крайните срокове за 
плащане на таксите на компетентните 
органи се определят, като се отчитат 
надлежно сроковете на процедурите, 
предвидени в настоящия регламент.

Or. de

Изменение 70

Позиция на Съвета
Член 88 – параграф 1 – алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

С оглед улесняване на плавния преход 
от Директива 98/8/ЕО към 
настоящия регламент, по време на 
работната програма Комисията 
приема регламенти за изпълнение, в 
които се предвижда дадено активно 
вещество да бъде одобрено и при какви 
условия, или, в случаите на неспазване 
на изискванията по член 4, параграф 1 
или по целесъобразност — член 5, 
параграф 2, или когато изискваната 
информация и данни не са подадени в 
рамките на предписания срок, приема 
решения за изпълнение, в които се 
предвижда дадено активно вещество 
да не бъде одобрено. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 81, 
параграф 3. В регламентите за 
одобряване на активно вещество се 
посочва датата на одобряването. 
Прилагат се разпоредбите на член 9, 
параграф 2.

Комисията приема, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 82, решения за включване на
активно вещество в приложение -I. В 
случаите на неспазване на изискванията 
по член 4, параграф 1 или по 
целесъобразност — член 5, параграф 2, 
или когато изискваната информация и 
данни не са подадени в рамките на 
предписания срок, активното 
вещество не се включва в приложение  
-I.
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Or. en

Обосновка
Активните вещества следва да продължат да бъдат включвани в приложение към 
регламента. На новопредложения подход в текста на Съвета, съгласно който те ще 
бъдат предмет на отделни разрешения посредством актове за изпълнение, липсва 
прозрачност. Освен това той противоречи на съответните разпоредби в член 27 за 
включване на активните вещества в опростената процедура, която ще продължи да 
бъде регулирана посредством делегирани актове.

Изменение 71

Позиция на Съвета
Член 90 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 90а
Преходни мерки относно заявленията 

за разрешение за биоциди, подадени 
съгласно Директива 98/8/ЕО

Досиетата, подадени за целите на 
Директива 98/8/ЕО, за които 
оценяването не е приключило към ...*, 
продължават да бъдат оценявани от 
компетентните органи съгласно 
разпоредбите на Директива 98/8/ЕО.
_____________
* началната дата на прилагане на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

В настоящата си версия текстът на Съвета не обхваща случаите, когато вече е 
подадено заявление за разрешение на биоцид съгласно разпоредбите на Директива 
98/8/EО, но разрешението все още не е дадено.  Следва да бъде определена дата в 
съответствие с други преходни мерки.
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Изменение 72

Позиция на Съвета
Член 91 –  параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Настоящият регламент се прилага 
спрямо биоцидите, посочени в параграф 
1, от датата на изтичане на 
разрешението или на неговата отмяна.

2. Настоящият регламент, с изключение 
на глава IV от него, се прилага спрямо 
биоцидите, посочени в параграф 1, от 1 
януари 2013 г.
Глава ІV от настоящия регламент се 
прилага спрямо биоцидите, посочени в 
параграф 1, от датата на изтичане на 
разрешението или на неговата отмяна.

Or. en

Обосновка

Член 91 е нов член, въведен от Съвета. Така, както е формулиран сега Регламентът 
не се прилага за продукти, разрешени съгласно Директивата, поне до датата на 
изтичане на разрешението, дадено съгласно разпоредбите на Директивата или на 
неговата отмяна. Това означава, че някои важни разпоредби, като тези, отнасящи се 
до промени в разрешени продукти, няма да се прилагат. Това обаче не е целта на новия 
Регламент и текстът следователно следва да бъде изменен.

Изменение 73

Позиция на Съвета
Член 92 – параграф 1а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

1a) Параграф 1 не се отнася за добити 
in situ активни вещества за 
дезинфекция на питейна вода.

Or. de

Обосновка

Понякога обработката на питейната вода включва прякото производство на 
дезинфектанти на място, използвани единствено за съответния обект или процес. Те 
не се пускат на пазара и следователно следва да се изключат от обхвата на 
регламента. Членове 7 и 10 от Директивата за питейната вода предвиждат правилна 
и подходяща употреба на дезинфектанти, придобити от пазара или произведени в 
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съответния обект.

Изменение 74

Позиция на Съвета
Член 94

Позиция на Съвета Изменение

1. Заявления за разрешение на 
биоциди, които представляват 
материали, влизащи в контакт с 
храни, и които се предлагат на пазара 
към ...*, се подават най-късно до 
1 януари 2017 г.

заличава се

Чрез дерогация от член 17, параграф 1 
биоцидите, които са материали, 
влизащи в контакт с храни, които се 
предлагат на пазара към …*, и за 
които е подадено заявление в 
съответствие с първа алинея от 
настоящия параграф, могат да 
продължат да се предоставят на 
пазара до датата на решението за 
издаване на разрешение. В случай че 
бъде отказано издаване на разрешение 
, такива биоциди не може повече да 
бъдат предоставяни на пазара 180 дни 
след такова решение.
Чрез дерогация от член 17, параграф 1 
биоциди, които са материали, 
влизащи в контакт с храни, които се 
предлагат на пазара към …*, но за 
които не е подадено заявление в 
съответствие с първа алинея от 
настоящия параграф, могат да 
продължат да се предлагат на пазара 
до 180 дни след датата, посочена в 
първа алинея от настоящия параграф.
2. Обезвреждането и употребата на 
съществуващи запаси от биоциди, 
които не са разрешени за 
съответната употреба от 
компетентния орган или от 
Комисията, могат да продължат до 
365 дни след датата на решението, 
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посочена в параграф 1, втора алинея, 
или до дванадесет месеца след 
датата, посочена в параграф 1, трета 
алинея, като важи по-късната дата.

Or. en

Обосновка

Тези преходни мерки относно материали, влизащи в контакт с храни не са 
необходими, тъй като влизащите в контакт с храни материали  ще се разглеждат 
като третирани изделия. Преходните мерки за третирани изделия, посочени в член 93 
ще се прилагат и към материали, влизащи в контакт с храни. Това изменение е от 
техническо естество и не внася съществени промени в текста. Целта му е по-добро 
съгласуване (както в рамките на самия текст, така и с други законодателни актове), 
избягване на повторенията, изясняване или опростяване на текста.

Изменение 75

Позиция на Съвета
Член 95 – параграф 1 - алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

За целите на настоящия параграф и за 
съществуващите активни вещества, 
включени в списъка в приложение ІІ 
към Регламент (ЕО) № 1451/2007, 
разпоредбите относно задължителния 
обмен на данни, предвиден в членове 61 
и 62 от настоящия регламент, се 
прилагат за всички токсикологични и 
екотоксикологични изследвания, 
включени в досието. От 
заинтересованото лице се изисква да 
подава заявления за обмен само за тези 
данни, които все още не притежава.

За целите на настоящия параграф и за 
съществуващите активни вещества, 
включени в списъка в приложение ІІ 
към Регламент (ЕО) № 1451/2007, 
разпоредбите относно обмена на данни, 
предвиден в членове 61 и 62 и 63 от 
настоящия регламент, се прилагат за 
всички изследвания, включени в 
досието. От заинтересованото лице се 
изисква да подава заявления за обмен 
само за тези данни, които все още не 
притежава.

Or. en

Обосновка

Тъй като в Регламента няма правила за задължителен обмен на данни, тази дума 
следва да бъде заличена. Освен това тъй като член 63 относно използването на данни 
за последващи заявления също предвижда един вид обмен на информация, той също 
следва да бъде споменат в настоящия параграф. Тези разпоредби следва да се 
отнасят до проучванията като цяло.
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Изменение 76

Позиция на Съвета
Член 95 – параграф 3 - алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

3. Към ... * биоцидите, съдържащи 
активно вещество, за които не е 
включено заинтересовано лице в 
посочения в параграф 2 списък, не се
предоставят на пазара.

3. Към ... * биоцидите, чиито 
производители или вносители на 
активното(ите) вещество(а) 
съдържащо(и) се в биоцида или, 
според случая, чиито вносители не са 
включени в посочения в параграф 2
списък, не се пускат на пазара.

Or. en

Обосновка

Този член е изменен значително от Съвета. С предложеното изменение се дава 
необходимото пояснение кое е „заинтересованото лице“. 

Изменение 77

Позиция на Съвета
Приложение -I (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

Приложение -I

Списък на активните вещества и 
изискванията за включване в биоциди 
(Пълният текст на приложение І в 
позицията на Парламента на първо 
четене (EP-PE-TC1-COD(2009)0076) се 
включва отново като Приложение –І 
(ново))

Or. en

Обосновка

Активните вещества следва да продължат да бъдат включени в приложение към 
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регламента. На новопредложения подход в текста на Съвета, съгласно който те ще 
бъдат предмет на отделни разрешения посредством актове за изпълнение, липсва 
прозрачност. Освен това той противоречи на съответните разпоредби в член 27 за 
включване на активните вещества в опростената процедура, която ще продължи да 
бъде регулирана посредством делегирани актове.

Изменение 78

Позиция на Съвета
Приложение І – Категория 1 – 200-018-0 Млечна киселина – Колона 3 

Позиция на Съвета Изменение

Концентрация, подлежаща на 
ограничаване, така че да не се изисква 
класифициране на биоцида съгласно 
Директива 1999/45/ЕО или 
Регламент (ЕО) № 1272/2008.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всички вписвания в Колона 3 „Концентрация, подлежаща на ограничаване, така че 
(…) № 1272/2008“ следва да бъдат заличени. Това „ограничение“ е напълно 
подвеждащо, защото биоциди, съдържащи включени в настоящото приложение 
активни вещества с каквито и да било опасни свойства могат пак  да подлежат на  
опростената процедура за издаване на разрешение съгласно член 24  (напр. 
канцерогенни под 0,1%).

Изменение 79

Позиция на Съвета
Приложение І – Категория 1 – 204-823-8 Натриев ацетат – Колона 3 

Позиция на Съвета Изменение

Концентрация, подлежаща на 
ограничаване, така че да не се изисква 
класифициране на биоцида съгласно 
Директива 1999/45/ЕО или 
Регламент (ЕО) № 1272/2008.

заличава се

Or. en

Обосновка
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Всички вписвания в Колона 3 „Концентрация, подлежаща на ограничаване, така че 
(…) № 1272/2008“ следва да бъдат заличени. Това „ограничение“ е напълно 
подвеждащо, защото биоциди, съдържащи включени в настоящото приложение 
активни вещества с каквито и да било опасни свойства могат пак  да подлежат на  
опростената процедура за издаване на разрешение съгласно член 24  (напр. 
канцерогенни под 0,1%).

Изменение 80

Позиция на Съвета
Приложение І – Категория 1 – 208-534-8 Натриев бензоат – Колона 3

Позиция на Съвета Изменение

Концентрация, подлежаща на 
ограничаване, така че да не се изисква 
класифициране на биоцида съгласно 
Директива 1999/45/ЕО или 
Регламент (ЕО) № 1272/2008.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всички вписвания в Колона 3 „Концентрация, подлежаща на ограничаване, така че 
(…) № 1272/2008“ следва да бъдат заличени. Това „ограничение“ е напълно 
подвеждащо, защото биоциди, съдържащи включени в настоящото приложение 
активни вещества с каквито и да било опасни свойства могат пак  да подлежат на  
опростената процедура за издаване на разрешение съгласно член 24  (напр. 
канцерогенни под 0,1%).

Изменение 81

Позиция на Съвета
Приложение І – Категория 1 – 201-766-0 (+)-Винена киселина – Колона 3

Позиция на Съвета Изменение

Концентрация, подлежаща на 
ограничаване, така че да не се изисква 
класифициране на биоцида съгласно 
Директива 1999/45/ЕО или 
Регламент (ЕО) № 1272/2008.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Всички вписвания в Колона 3 „Концентрация, подлежаща на ограничаване, така че 
(…) № 1272/2008“ следва да бъдат заличени. Това „ограничение“ е напълно 
подвеждащо, защото биоциди, съдържащи включени в настоящото приложение 
активни вещества с каквито и да било опасни свойства могат пак  да подлежат на  
опростената процедура за издаване на разрешение съгласно член 24  (напр. 
канцерогенни под 0,1%).

Изменение 82

Позиция на Съвета
Приложение І – Категория 3 – 200-580-7 Оцетна киселина 

Позиция на Съвета

200-580-7 Оцетна 
киселина

Концентрация, 
подлежаща на 
ограничаване, така че да 
не се изисква 
класифициране на 
биоцида съгласно 
Директива 1999/45/ЕО 
или Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008.

Изменение

заличава се

Or. en

Обосновка

Това активно вещество не отговаря на посочените в член 27, параграф 2 критерии за 
изключване  (напр. корозивност за кожата).

Изменение 83

Позиция на Съвета
Приложение І – Категория 3 – 201-176-3 Пропионова киселина 

Позиция на Съвета

201-176-3 Пропионова 
киселина

Концентрация, 
подлежаща на 
ограничаване, така че да 
не се изисква 
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класифициране на 
биоцида съгласно 
Директива 1999/45/ЕО 
или Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008.

Изменение

заличава се

Or. en

Обосновка

Това активно вещество не отговаря на посочените в член 27, параграф 2 критерии за 
изключване  (напр. корозивност за кожата).

Изменение 84

Позиция на Съвета
Приложение І – Категория 7 – 203-376-6 Цитронелал

Позиция на Съвета Изменение

203-376-6 Цитронелал заличава се

Or. en

Обосновка

Това активно вещество не отговаря на посочените в член 27, параграф 2 критерии за 
изключване  (напр. корозивност за кожата).

Изменение 85

Позиция на Съвета
Приложение II – Дял 1 – 3.9 a (нов) Пренасяне (read-across) на данни за бозайници 
– Колона 1

Позиция на Съвета Изменение

3.9.a. Пренасяне (read-across) на данни 
за бозайници
Данните се получават от 
токсикологичната оценка за 
бозайници. Докладва се най-
чувствителната релевантна 
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дългосрочна токсикологична крайна 
цел за бозайници (ниво на 
ненаблюдавани неблагоприятни 
ефекти NOAEL), изразена като мг от 
изследваното съединение/тт/ден.

Or. en

Изменение 86

Позиция на Съвета
Приложение II – дял 1 – параграф 8.7 Остра токсичност – Колона 3

Позиция на Съвета Изменение

Изследването(ията) обикновено не е 
необходимо да се провежда(т), ако:

Изследването(ията) обикновено не е 
необходимо да се провежда(т), ако:

– веществото е класифицирано като 
корозивно за кожата.

– веществото е класифицирано като 
корозивно или силно дразнещо за 
кожата.
Ако въпреки това се направят
изследвания, не се използват 
концентрации, които са корозивни 
или силно дразнещи кожата.

Or. en

Изменение 87

Позиция на Съвета
Приложение II – дял 1 – параграф 8.7.3. Остра токсичност – по дермален път –
Колона 1

Позиция на Съвета Изменение

8.7.3. По дермален път 8.7.3. По дермален път

Изпитването по дермален път е 
подходящо, ако:

Изпитването по дермален път е 
необходимо само ако:

– няма вероятност от вдишване на 
веществото; или

– няма вероятност от вдишване на 
веществото;

– има вероятност от контакт с кожата 
при производство и/или употреба; или

– има вероятност от контакт с кожата 
при производство и/или употреба;

– физикохимичните и 
токсикологичните свойства 

– физикохимичните и 
токсикологичните свойства 
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предполагат потенциал за значителна 
абсорбция през кожата.

предполагат потенциал за значителна 
абсорбция през кожата. и
– резултатите от in-vitro 
изпитване за дермално проникване 
(OECD 428) показват висока 
абсорбция през кожата и дермална 
бионаличност.

Or. en

Изменение 88

Позиция на Съвета
Приложение II – дял 1 – параграф 8.9. Токсичност при многократно излагане  –
Колона 1 – точка i)

Позиция на Съвета Изменение

Допълнителни данни Допълнителни данни

i) наблюдава се токсичност при 
изпитването за остра дермална 
токсичност при по-ниски дози, 
отколкото при изпитването за орална 
токсичност;

i) наблюдава се токсичност при 
изпитване за остра дермална 
токсичност при по-ниски дози, 
отколкото при изпитването за орална 
токсичност; 

Or. en

Изменение 89

Позиция на Съвета
Приложение II – дял 1 – параграф 8.9. Токсичност при многократно излагане –
Колона 3 – алинея 1а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

С цел намаляване на изпитванията 
върху гръбначни животни и по-
специално необходимостта от 
единични изследвания с една 
единствена цел, изследванията за 
токсичност при повтарящи се дози 
следва да се организират така че да 
предвиждат възможност за  
включване на няколко цели в рамките 
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на едно изследване.

Or. en

Изменение 90

Позиция на Съвета
Приложение II – дял 1 – 8.10.1 – Колона 1

Позиция на Съвета Изменение

8.10.1. Пренатално изследване за 
токсичност за развиващия се организъм, 
предпочитан вид са зайците; 
предпочитаният път на приемане е 
оралният.

8.10.1. Пренатално изследване за 
токсичност за развиващия се организъм, 
предпочитан вид са зайците; 
предпочитаният път на приемане е 
оралният.

Първоначално изследването се 
провежда с един вид. Въз основа на 
резултата от първото изпитване и 
всички други подходящи налични 
данни следва да се вземе решение за 
необходимостта от провеждане на 
допълнителни изследвания с втори 
вид (плъхове) или от механистични 
проучвания.

Първоначално изследването се 
провежда с един вид. 

Or. en

Изменение 91

Позиция на Съвета
Приложение II – дял 1 – 8.10.2. – Колона 1

Позиция на Съвета Изменение

8.10.2. Изследване за репродуктивна 
токсичност в две поколения плъхове; 
предпочитаният път на приемане е 
оралният.

8.10.2. Изследване за репродуктивна 
токсичност в две поколения плъхове; 
предпочитаният път на приемане е 
оралният.

Ако се използва друго изпитване за 
репродуктивна токсичност, се представя 
обосновка.

Ако се използва друго изпитване за 
репродуктивна токсичност, се представя 
обосновка. Ако и когато се приеме 
разширено изследване за  
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репродуктивна токсичност при едно  
поколение на равнище ЕС, то следва 
да се разглежда като алтернативен 
подход на изследванията върху 
няколко поколения.

Or. en

Изменение 92

Позиция на Съвета
Приложение II – дял 1 – 8.10.3 – Колона 1

Позиция на Съвета Изменение

8.10.3. Допълнително пренатално 
изследване за токсичност за развиващия 
се организъм; предпочитан вид са 
плъховете, орален път на приемане. 

8.10.3. Допълнително пренатално 
изследване за токсичност за развиващия 
се организъм. Въз основа на резултата 
от първото изпитване (8.10.1)  и 
всички други съответни налични 
данни следва да се вземе решение 
относно необходимостта от 
провеждане на допълнителни 
изследвания с втори вид (по-
специално изследвания за 
репродуктивна токсичност при 
гризачи) или от механистични 
проучвания. Предпочитан вид са 
плъховете, орален път на приемане.

Or. en

Изменение 93

Позиция на Съвета
Приложение II – дял 1 – 8.13.2. Невротоксичност, включително невротоксичност 
за развиващия се организъм – Колона 1 - заглавие

Позиция на Съвета Изменение

8.13.2. Невротоксичност, включително 
невротоксичност за развиващия се 
организъм

8.13.2. Невротоксичност
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Or. en

Обосновка

Проверката за невротоксичност за развиващия се организъм продължава да бъде  
необходима при ясно посочените в  текста обстоятелства.

Изменение 94

Позиция на Съвета
Приложение II – дял 1 – 8.13.4. Имунотоксичност, включително имунотоксичност 
за развиващия се организъм – Колона 1 - заглавие

Позиция на Съвета Изменение

8.13.4. Имунотоксичност, включително 
имунотоксичност за развиващия се 
организъм

8.13.4. Имунотоксичност 

Or. en

Обосновка

Проверката за невротоксичност за развиващия се организъм продължава да бъде  
необходима при ясно посочените в  текста обстоятелства.

Изменение 95

Позиция на Съвета
Приложение III  – дял 1 – 8.5.4. – Колона 1

Позиция на Съвета Изменение

8.5.4. За биоциди, за които е предвидено 
да бъдат разрешени за употреба с други 
биоциди, следва да се обмисли 
възможността за изпитване на 
комбинации от продуктите за остра 
дермална токсичност и кожно и очно 
дразнене.

8.5.4. За биоциди, за които е предвидено 
да бъдат разрешени за употреба с други 
биоциди, се оценяват рисковете за 
здравето на хората и околната среда, 
произтичащи от използването на 
тези комбинации от продукти. В 
някои случаи, например когато няма 
валидни данни от посочения в Колона 
3 вид, това може да изисква 
провеждането на ограничен брой  
проучвания за остра токсичност 
като се използват комбинации от 
продуктите.
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Or. en

Изменение 96

Позиция на Съвета
Приложение III – дял 1 – 8.7 – Колона 1

Позиция на Съвета Изменение

8.7. Налични токсикологични данни 
относно:

8.7. Налични токсикологични данни 
относно:

– коформуланти (т.е. рисково(и) 
вещество(а)), или

– коформуланти (т.е. рисково(и) 
вещество(а)), или

– смес, сред чиито компоненти има 
рисково(и) вещество(а)

– смес, сред чиито компоненти има 
рисково(и) вещество(а)

– при липса на данни се извършва(т) 
подходящото(ите) изпитване(ия), 
описано(и) в приложение ІІ, за 
коформуланти (т.е. рисково(и) 
вещество(а)), или за смес, сред чиито 
компоненти има рисково(и) вещество(а).

при липса на достатъчно данни за 
коформулант(и), които не могат да 
бъдат получени чрез пренасяне (read-
across) на данни или други приети 
подходи, различни от изпитванията,  
се извършва(т) остро(и) целево(и)    
изпитване(ия), описано(и) в 
приложение ІІ, за коформуланти (т.е. 
рисково(и) вещество(а)), или за смес, 
сред чиито компоненти има рисково(и) 
вещество(а).

Or. en

Изменение 97

Позиция на Съвета
Приложение III  – дял 1 –  9.3 Въздействие върху други нецелеви организми 
(флора и фауна), за които се счита, че може да бъдат изложени на риск – Колона 3

Позиция на Съвета Изменение

Данните за оценка на опасностите за 
диви бозайници се вземат от 
токсикологичната оценка за 
бозайници.

Or. en
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Изменение 98

Позиция на Съвета
Приложение III  – дял 2 –  8.8 – Колона 1

Позиция на Съвета Изменение

Допълнителни изследвания за 
комбинации от биоциди

Допълнителни изследвания за 
комбинации от биоциди

За биоциди, за които се предвижда да 
бъдат разрешени за употреба с други 
биоциди, когато е възможно се 
изпитва смес от продуктите за 
остра дермална токсичност и кожно 
и очно дразнене, в зависимост от 
случая.

За биоциди, за които е предвидено да 
бъдат разрешени за употреба с други 
биоциди, се оценяват рисковете за 
здравето на хората и околната среда, 
произтичащи от използването на 
тези комбинации от продукти. В 
някои случаи, например когато няма 
валидни данни от посочения в Колона 
3 вид, това може да изисква 
провеждането на ограничен брой  
проучвания за остра токсичност 
като се използват комбинации от 
продуктите.

Or. en

Изменение 99

Позиция на Съвета
Приложение III  – дял 2 – точка 9.3 Въздействие върху други нецелеви организми 
(флора и фауна), за които се счита, че може да бъдат изложени на риск – Колона 3

Позиция на Съвета Изменение

Данните за оценка на опасностите за 
диви бозайници се вземат от 
токсикологичната оценка за 
бозайници.

Or. en
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Изменение 100

Позиция на Съвета
Приложение V – Главна група 1: Дезинфектанти - - Тип продукти 2 - Параграф 5а 
(нов)

Позиция на Съвета Изменение

Тези продуктови типове изключват 
продукти за почистване, за които не е 
предвидено да имат биоциден ефект;  
това важи за течности за 
почистване, пудри и подобни 
продукти. 

Or. de

Обосновка

Пояснение с цел да се избегне това, препарати за измиване и почистване, които 
съдържат например киселини (за разтваряне на варовик), основи (за разтваряне на 
мазнини), окислители (за  избелване на петна) или алкохол (като разтвор), да 
подлежат на разрешение като биоциди. Горепосочените вещества могат да имат 
страничен ефект като биоциди.

Изменение 101

Позиция на Съвета
Приложение V – Главна група 2 Консерванти – Тип продукти 9 – параграф 1 a 
(нов)

Позиция на Съвета Изменение

Този тип продукти включва 
вещества, които отблъскват 
микроорганизмите (напр. патогенни 
микроби и микроби, предизвикващи 
образуването на миризми) от 
повърхността на материите и 
следователно пречат на или 
предотвратяват образуването на 
миризми и/или предлагат други видове 
предимства.

Or. en
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Обосновка

Когато текстилът се обработва с биоциди, главната цел е не толкова защита на 
нишките, колкото отблъскване на микроорганизмите от повърхността на плата.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства това, че в общата си позиция по отношение на проекта на 
регламент за пускане на пазара и употреба на биоциди Съветът включи около 
половината от предложенията за изменения на Парламента. При все това докладчикът 
забелязва значителна необходимост от подобрение с цел гарантиране на поставените 
цели, като например отстраняването на недостатъците на Директива 98/8/ЕО относно 
пускането на пазара на биоциди, която е в сила, подобряването на процедурата по 
издаване на разрешения и по-бърза процедура на вземане на решения при непрекъснато 
развитие на високото равнище на защита. Това включва например опростеното 
издаване на разрешения за групи от продукти и търговски марки.

Докладчикът изразява съжаление, че общата позиция съдържа много несъответствия и 
противоречия, които сега трябва да се отстранят от страна на Европейския парламент, и 
критикува  произволното преструктуриране на членовете. 
В този смисъл много изменения са с технически характер и не съдържат промени на 

текста по същество. Вместо това те имат за цел да подобрят съгласуваността (в рамките 
на текста и между регламента и друго законодателство на ЕС), да отстранят 
дублирането на правни задължения и да опростят текста. 

Във връзка с конкуренцията и вътрешния пазар се предлага ясна и прозрачна схема за 
таксуване както за агенцията, така и за държавите-членки.

Докладчикът приветства това, че активните вещества за биоциди, които подлежат на  
опростена процедура по издаване на разрешение, сега се изброяват в приложението към 
регламента.  При все това, то не бива да се ограничава единствено върху тази конкретна 
група от продукти, а разрешаването на всички активни вещества трябва да се уреди 
чрез делегирани правни актове. 

При изискванията за предоставяне на информация за активни вещества и биоциди 
трябва да се използват важни, новопоявили се възможности за избягване на опитите с 
животни. 

За третираните изделия са необходими ясни разпоредби, като при все това следва да се 
избягва обозначаването на биоциди, които не се съдържат в крайния продукт. Трябва да 
се избягват дублирания на разпоредби в правните актове по отношение на 
обозначаването. 

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. Централизираната система за предоставяне на разрешение има също така 
безспорно положително въздействие върху вътрешния пазар, тъй като прави възможна 
съгласуваността на оценките и хармонизираното изпълнение на изискванията във 
всички държави-членки на ЕС. Това ще доведе по-специално до по-добра защита на 
потребителите. С оглед на текущата работна натовареност на ЕАХ и за съжаление 
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бавно напредващото проучване на активните вещества, докладчикът предлага поетапно 
въвеждане на разрешението на ЕС.

Част от безопасното използване на биоциди и е това, наред с рамковата директива за 
устойчивото използване на пестициди да съществува рамкова директива относно 
устойчивото използване на биоциди, така че професионалните потребители и 
потребителите като цяло на биоциди да бъдат информирани относно безопасното  им 
използване, както и относно приемливи алтернативи. Това следва при всички случаи да 
включи обучение на съответните целеви групи, поне сред професионалните 
потребители. 


