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Изменение 101
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
Обосновка

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

Изменение 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 20 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запази предходния продуктов тип биоцид 20 от Директива 
98/80/ЕО („Консерванти за храни и храни за животни“), но определението за него 
следва да се измени, тъй като тези биоциди не са консерванти, а дезинфектанти (в 
резултат на това по-старото определение пораждаше объркване). Например, 
продукти, използвани за дезинфекция на храни от човешки патогени, като салмонела, 
не отговарят на изискванията на разпоредбите относно фуражните добавки. На 
практика, продуктите не се отразяват благоприятно на фуражите, нито засилват 
техните показатели.

Изменение 103
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 22 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 104
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 24 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 105
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 61 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) По-специално, Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема мерки за 
вземане на решение относно 
заявлението за включване на активно 
вещество в приложение I или да 
поднови или да преразгледа 
включването, да уточни процедурите, 
свързани с подновяването и 
преразглеждането на включване на 
активно вещество в приложение I, да 
разшири обхвата на разпоредбите за 
разрешенията на Общността и до 
други категории биоциди, да уточни 
критериите и процедурите, свързани с 

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

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

Or. en

Изменение 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Съображение 66 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) Като се вземе предвид, че някои 
продукти преди не са били предмет на 
законодателството на Общността в 
областта на биоцидите, е целесъобразно 
да се осигури преходен период за 
предприятията, за да се подготвят да 

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

приложат правилата относно 
произведени in situ активни вещества и 
обработени изделия и материали.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 107
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Принцип на предпазливост

Настоящият регламент се основава 
на принципа на предпазливост.

Or. de

Изменение 108
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 1 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1 б
Цел на регламента
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Целта на регламента е висока степен 
на защита на здравето и околната 
среда. Специално внимание следва да 
се отделя на защитата на децата, 
бременните жени и болните.

Or. de

Изменение 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 110
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква к)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „третиран материал или изделие“ 
означава:

к) „третиран материал или изделие“ 
означава:

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

всяко вещество, смес, материал или 
изделие, третирано с или включващо 
един или няколко биоцида, като целта е 
да бъде реализирана биоцидната 
функция, за която са предназначени;

Or. it

Обосновка

Настоящото изменение разширява определението за третирани изделия и материали, 
за да се включат както изделия като бои и лакове, които съдържат консерванти, 
така и изделия с външни въздействия като мрежите против комари, които 
съдържат биоциди.   Следователно, преценката се провежда на химическо ниво.

Изменение 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „материали в контакт с храни“ 
означава:

заличава се

всеки материал и изделие, 
предназначени да влизат в допир с 
храни и обхванати от Регламент 
(ЕО) № 1935/200443;
43 ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 112
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 113
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявителят подава заявление за 
включване на дадено активно вещество 
в приложение I, или за последващи 
изменения на условията за включване на 
активно вещество, пред Европейската 
агенция по химикали (наричана по-
нататък „Агенцията“), като я 
уведомява за наименованието на 
компетентния орган на държавата-
членка, която той е избрал да оцени 
заявлението му. Този компетентен орган 
(наричан по-нататък „оценяващият 
компетентен орган“) носи отговорността 
за оценяването на заявлението.

1. Заявителят подава заявление за 
включване на дадено активно вещество 
в приложение I, или за последващи 
изменения на условията за включване на 
активно вещество, пред Европейската 
агенция по химикали (наричана по-
нататък „Агенцията“). Агенцията 
посочва наименованието на 
компетентния орган на държавата-
членка, която е избрала да оцени 
заявлението Този компетентен орган 
(наричан по-нататък „оценяващият 
компетентен орган“) носи отговорността 
за оценяването на заявлението.

Or. de

Обосновка

Трябва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че не се изисква от определени 
държави-членки да разглеждат прекалено много заявления, като по този начин се 
гарантира балансирано разделение на задачите между държавите-членки.

Изменение 114
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Освен ако не е посочено друго в 
решението за подновяване на 
включването на дадено активно 
вещество в приложение I, 
подновяването на включването се 
преразглежда след 10 години.

Or. de
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Изменение 115
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 116
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Един биоцид се счита за биоцид с 
нисък риск, ако отговаря поне на едно
от следните условия:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 117
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 118
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 119
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Заявителят за разрешение, при 
обстоятелствата, определени в 
параграфи 1 и 2, предоставя на 
компетентните органи следното:
i) информация относно местата на 
продажба 
ii) специфични инструкции относно 
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употребата на предпазни средства
iii) брошура относно рисковете, 
ползите и отговорната употреба на 
продукта
iv) годишен доклад за инцидентите, 
ако има такива.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 120
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Заявления за национално разрешение, 
които включват процедура за взаимно 
признаване, могат да бъдат подадени, 
заедно с документите, посочени в 
параграф 1, до компетентните органи 
на английски език. 

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 121
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 122
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – буква а) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 123
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.

Or. de

Изменение 124
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Разрешение на Общността може да 
бъде издавано на всички категории 
биоциди:
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a) биоциди, съдържащи едно или 
повече нови активни вещества;
б) биоциди с нисък риск.
2. В резултат на доклада на 
Комисията относно прилагането на 
настоящия регламент, посочен в 
член 54, параграф 4, и с оглед на 
придобития опит в областта на 
разрешенията на Общността 
Комисията може да добави други 
категории биоциди в параграф 1 от 
настоящия член.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 72, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Централизираната система за разрешения има ясни ползи за функционирането на 
вътрешния пазар като осигурява последователни оценки и хармонизирано прилагане 
на изискванията във всички държави-членки, като пренася най-добри практики и 
еднаква защита на потребителя в Европа. Следователно процедурата за издаване на 
разрешение на Общността следва да започне да се прилага по отношение на всички 
категории продукти. Обаче, следва да се запази възможността за дружества, които 
предлагат продукти само в една или в ограничен брой държави-членки, да 
кандидатстват за разрешение за продукт директно пред дадена държава-членка.

Изменение 125
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Разрешение на Общността може да 
бъде предоставено на всички биоциди 
със сходни в значителна степен 
модели и условия на употреба.
За разрешение на Общността се 
изисква приемането на мерки за 



AM\809157BG.doc 19/38 PE439.908v01-00

BG

устойчива употреба във всички 
случаи, когато това е целесъобразно, 
за да се гарантира еднакво равнище на 
защита здравето на човека и 
околната среда в целия ЕС. Тези 
мерки може да се различават в 
зависимост от продуктовия тип.

a) биоциди, съдържащи едно или 
повече нови активни вещества;
б) биоциди с нисък риск.
2. В резултат на доклада на 
Комисията относно прилагането на 
настоящия регламент, посочен в 
член 54, параграф 4, и с оглед на 
придобития опит в областта на 
разрешенията на Общността 
Комисията може да добави други 
категории биоциди в параграф 1 от 
настоящия член.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 72, параграф 4.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква б а) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) биоциди, предназначени за
употреба от потребители в домашни 
условия или от професионални 
ползватели, съгласно условията и 
инструкциите за употреба, които са 
подобни в рамките на Европейския 
съюз и които отговарят на 
критериите, изброени в член 33 а.

Or. en

Обосновка

Една от основните цели на системата за издаване на разрешения на Съюза е да се 
гарантира последователна оценка на безопасността на продуктите, еднакви 
стандарти за защита на потребителите и хармонизирано прилагане на изискванията 
във всички  държави-членки. Биоциди, които се използват по сходен начин в целия 
Европейски съюз, следва да се възползват от схемата за издаване на разрешения на 
Съюза. Тези продукти се използват в домашни или професионални условия като 
прагматично и икономически ефективно средство за защита на общественото 
здраве, като по този начин се намалява тежестта на инфекциозните заболявания.
Тези продукти са придружени от прости и ясни инструкции за употреба.

Изменение 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 33 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 33, параграф 1, буква 
ба), даден продукт се счита за биоцид 
със сходни условия за употреба, ако са 
изпълнени всички изброени по-долу 
критерии: 
i) има сходни условия за употреба в 
целия Европейски съюз съгласно 
инструкциите за употреба;
ii) вече е пуснат на пазара или е 
предназначен за пускане на пазара в 
поне [...] държави-членки в рамките 
на две години след предоставяне на 
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разрешението;
iii) не изисква лични предпазни 
средства в условията за употреба 
съгласно приложение VI и, когато се 
използва в съответствие с 
обичайните и логични предвидими 
условия за употреба, отговаря на 
изискванията в член 16, параграф 1.
За да се определи или адаптира броят 
на държавите-членки, посочени в 
точка ii), Комисията ще приеме 
делегирани актове съгласно член [....].    

Or. en

Обосновка

Критериите се основават на целенасоченото и последователно приложение и 
употреба на тези видове продукти в целия ЕС (броят на държавите-членки предстои 
да се определи), както и на позитивния им принос за защитата на безопасността на 
човека и животните. Приложение VІ определя принципите за оценка на досиетата за 
биоциди, за да се гарантира хармонизирано високо равнище на защита на хората и 
околната среда. Това включва детайлна оценка на риска по отношение на проудктите 
по време на тяхната употреба. Ако се открие риск, следва да се определят личните 
предпазни средства. Отсъствието на лични предпазни средтва следователно е 
показател за ограничен риск. 

Изменение 128
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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национално разрешение в 
съответствие с глава V.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 129
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменение на съществуващо 
разрешение следва да се класифицира 
в една от следните категории, 
посочени в букви: фа), фб) и фв) от 
член 3: 
a) „административна промяна“,
б) „незначителна промяна” или
в) „значителна промяна“

Or. en

Обосновка

Законодателният текст следва ясно да очертае основните принципи, които се 
прилагат при изменение на разрешенията, въпреки че подробностите относно 
процедурите могат да бъдат уточнени в мерките за прилагане. По-специално, 
необходимо е да се уточнят видовете промени, които могат се правят по отношение 
на съществуващи разрешения за продукти.

Изменение 130
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 131
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Един биоцид се счита по същество за 
идентичен с референтния продукт, ако 
са изпълнени следните условия:

Or. de
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Изменение 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случай на научноизследователска и 
развойна дейност, включително 
ориентирана към продукта и 
производството 
научноизследователска и развойна 
дейност, лицето, което възнамерява да 
проведе опита или изпитването, 
предварително уведомява компетентния 
орган. Лицето съставя и поддържа 
писмен архив, посочващ идентичността 
на биоцида или на активното вещество, 
данни относно етикетирането и 
доставените количества, и изготвят 
досие, съдържащо всички данни на 
разположение относно всички възможни 
ефекти върху здравето на човека или на 
животните, или относно влиянието 
върху околната среда. Съответните лица 
предоставят при поискване тази 
информация на компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Изискването за национално разрешение представлява значителна пречка за 
иновациите, тъй като предполага много дълъг период на изчакване, преди да може да 
бъде извършено изпитването. Вместо това се предлага, като се запазва 
необходимостта компетентният орган да извърши предварителна оценка, да се 
определи срок от 30 дни, в който той да прецени дали предложеното изпитване/опит 
поражда безпокойство, и да излезе със становище. И накрая, когато изпитване се 
провежда само в една държава-членка, уведомяването на Комисията и на останалите 
компетентни органи няма ясни цели и не носи ползи.
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Изменение 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на ориентирани към 
продукта и производството 
изследователска и развойна дейност, 
преди пускането на пазара на биоцида 
или на активното вещество, лицето, 
което възнамерява да проведе опита 
или изпитването, предоставя 
изискваната във втора алинея 
информация на компетентния орган 
на държавата-членка, в която става 
пускането на пазара.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Неразрешен биоцид или активно 
вещество за изключително използване в 
биоцид не може да се пуска на пазара с 
цел опити или изпитвания, които може 
да включват или да имат за резултат 
изпускане в околната среда, освен ако 

2. Неразрешен биоцид или активно 
вещество за изключително използване в 
биоцид не може да се пуска на пазара с 
цел опити или изпитвания, които може 
да включват или да имат за резултат 
изпускане в околната среда, освен ако 
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компетентният орган е оценил данните, 
предоставени от лицето, което има 
интерес от пускането на такъв продукт 
на пазара, и е издал национално 
разрешение за тази цел, което 
ограничава количествата за 
използване и областите за 
третиране, и което може да налага 
допълнителни условия. 
Компетентният орган незабавно 
уведомява Комисията и другите 
компетентни органи за издаденото 
национално разрешение.

компетентният орган е оценил данните, 
предоставени от лицето, което има 
интерес от пускането на такъв продукт 
на пазара, и е издал положително 
становище за тази цел, което може да 
налага допълнителни условия. Ако 
компетентният орган не издаде 
становище в срок от 30 дни от 
нотификацията на изисканата в 
параграф 1 информация, биоцидът 
или активното вещество могат да 
бъдат пуснати на пазара за целите на 
опита или изпитването, посочени в 
нотификацията.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато опит или изпитване се 
провежда в държава-членка, различна от 
държавата-членка на пускане на 
биоцида на пазара, заявителят трябва да 
получи разрешение за опит или 
изпитване от компетентния орган на 
държавата-членка, на чиято територия 
ще се извършат опитите или 
изпитванията.

3. Когато опит или изпитване се 
провежда в държава-членка, различна от 
държавата-членка на пускане на 
биоцида на пазара, заявителят трябва да 
уведоми компетентния орган на 
държавата-членка, на чиято територия 
ще се извършат опитите или 
изпитванията. Заявителят съставя и 
поддържа писмен архив, посочващ 
идентичността на биоцида или 
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активното вещество, данни относно 
етикетирането и доставени 
количества и изготвя досие, 
съдържащо всички налични данни 
относно възможните ефекти върху 
здравето на човека или на 
животните, или относно 
въздействието върху околната среда. 
Заявителят предоставя при 
поискване тази информация на 
компетентния орган.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 136
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Разпоредбите за етикетиране за третирани изделия и материали не следва да водят 
до изисквания за ненужна информация и не следва да съвпадат с настоящите 
изисквания съгласно законодателството в сектора. Настоящото законодателство в 
сектора и изискванията за информация в него (напр. етикетиране, информационни 
листове за безопасност) следва винаги да се вземат предвид. Например, съгласно 
Регламента относно детергентите, наименованието INCI на консерванта трябва да 
бъде изписано на етикета на продукти за обществена употреба и да бъде съобщен в 
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информационните листове за безопасност. Следователно, каквито и да било 
изисквания за етикетиране са ненужни

Изменение 138
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) при необходимост, отличително 
свойство на биоцида, предадено на 
третираните изделия или материали, ако 
биоцидът е предназначен за пряк 
контакт с човека и околната среда;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) ако е присъщо, отличително свойство 
на биоцида, предадено на третираните 
изделия;

Or. en

Обосновка

Освен това има риск допълнителното етикетиране, което не предоставя упътвания 
за безопасна употреба, да доведе до ненужно безпокойство и тревога сред 
потребителите. Съответно допълнителното етикетиране следва да се изисква само 
при необходимост.
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Изменение 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Включването в етикета на продукта на номера на разрешението на използвания за 
третиране на изделието биоцид ще оповести отношението между получателя и 
доставчика и освен това ясно ще ограничи гъвкавостта на изготвилото формулата 
лице да смени доставчика, тъй като всяка смяна би изисквала промяна в 
художественото оформление. Също така включването на номера на разрешението не 
носи никакви ползи по отношение на безопасността на потребителите. За целите на 
изпълнението от страна на компетентните органи, номерът на разрешението може 
да бъде получен чрез други средства.

Изменение 141
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Освен това има риск допълнителното етикетиране, което не предоставя упътвания 
за безопасна употреба, да доведе до ненужно безпокойство и тревога сред 
потребителите. Съответно допълнителното етикетиране следва да се изисква само 
при необходимост.

Изменение 143
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На всеки три години считано от 
2013 г. компетентните органи 
представят на Комисията доклад за 
прилагането на настоящия регламент на 
съответните им територии. Докладът 
включва:

3. Всяка година, считано от 2013 г. 
компетентните органи представят на 
Комисията доклад за прилагането на 
настоящия регламент на съответните им 
територии. Докладът включва:

Or. de
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Изменение 144
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация за всякакви отравяния с 
биоциди.

б) информация за всякакви отравяния с 
биоциди и възможните последици за 
здравето при уязвимите групи като 
деца, бременни жени и болни;

Or. de

Изменение 145
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) информация относно 
въздействието върху околната среда;

Or. de

Изменение 146
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – буква б б) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) информация относно възможните 
мерки за минимализиране на риска и 
разработване на алтернативи.

Or. de
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Изменение 147
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. До 1 януари 2019 г. и всеки три 
години след това Комисията изготвя 
доклад за прилагането на настоящия 
регламент и по-специално за 
функционирането на процедурата на 
Общността по издаване на разрешения и 
взаимно признаване. Комисията 
представя доклада на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 148
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 По време на работната програма 
Комисията, съгласно процедурата по
член 72, параграф 4, взема решение за 
включване на активното вещество в 
приложение I към настоящия регламент 
и за условията по това включване или, в 
случаите на неспазване на изискванията 
по член 4 или когато изискваната 
информация или данни не са подадени в 
рамките на предписания период, това 
активно вещество да не бъде включено в 
приложение І към настоящия регламент. 
Решението определя датата, на която 
влиза в сила включването в приложение 
I.

По време на работната програма 
Комисията, съгласно процедурата по 
член 72, параграф 4, взема решение за 
включване на активното вещество в 
приложение I към настоящия регламент 
и за условията по това включване или, в 
случаите на неспазване на изискванията 
по член 4 или когато изискваната 
информация или данни не са подадени в 
рамките на предписания период, това 
активно вещество да не бъде включено в 
приложение І към настоящия регламент. 
Решението определя датата, на която 
влиза в сила включването в приложение 
I, а именно – две години след 
приемането на решението.

Or. en



PE439.908v01-00 34/38 AM\809157BG.doc

BG

Обосновка

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

Изменение 149
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 4 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Унищожаването, съхраняването и 
използването на съществуващите 
наличности на биоциди, за които 
компетентният орган на държавата-
членка е отхвърлил заявление за 
разрешение, внесено по силата на 
параграф 3, или е решил да не даде 
разрешение, е разрешено до 
осемнадесет месеца след 
съответното отхвърляне или 
решение.

Or. en

Изменение 150
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Унищожаването, съхраняването и 
използването на съществуващи 
наличности от биоциди, които не са 
разрешени за съответната употреба 
от компетентния орган или от 
Комисията, са разрешени до 
дванадесет месеца след датата на 
решението, посочена в алинея първа, 
параграф 2 на член 80, или дванадесет 
месеца след датата, посочена в 



AM\809157BG.doc 35/38 PE439.908v01-00

BG

алинея втора, параграф 2 на член 80, 
като важи по-късната от двете 
дати.

Or. en

Изменение 151
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Унищожаването, съхраняването и 
използването на съществуващи 
наличности от биоциди, които не са 
разрешени за съответната употреба 
от компетентния орган или от 
Комисията, са разрешени до 
дванадесет месеца след датата на 
решението, посочена в алинея първа, 
параграф 2 на член 80, или дванадесет 
месеца след датата, посочена в 
алинея втора, параграф 2 на член 80, 
като важи по-късната от двете 
дати.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 82 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82 заличава се
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Преходни мерки относно 
материалите, влизащи в контакт с 

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 153
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – заглавие 1 – точка 3.7 – подточка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стабилността при съхранението и 
срокът на годност като цяло ще се 
определят въз основа на 
стабилността на активното 
вещество. В случай на лесно 
разградими активни вещества, 
стабилността при съхранението и 
срокът на годност  може да се 
определят чрез други валидни научни 
методи, като например 
екстраполация на аналитичните 
данни на активното вещество от 
опити в областта на стареенето на 
продукта до достигане на прага на 
ефективност.

Or. en

Обосновка

Стандартните изпитвания за стабилност, които се базират на измерванията и 
количественото изражение на активното вещество, не са подходящи за продукти, 
съдържащи лесно разградими активни вещества, като например натриев хипохлорит.
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Тези вещества е известно, че не се разграждат в рамките на приетите насоки 
(лимитите на ФАО, Световната здравна организация). Следователно, в тези случаи, е 
по-подходящо стабилностат и срокът на годност да се определят по друг начин, 
като например екстраполацията на аналитични данни на активното вещество от 
опити в областта на стареенето на продукта докато се достигне прагът на 
ефективност.

Изменение 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Продуктов тип 20: -  Продуктов тип 20: Дезинфектанти за 
храни и фуражи
Продукти, използвани за дезинфекция 
на храна или храни за животни чрез 
контролиране на вредни организми.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запази предходния продуктов тип биоцид 20 от Директива 
98/80/ЕО („Консерванти за храни и храни за животни“), но определението за него 
следва да се измени, тъй като тези биоциди не са консерванти, а дезинфектанти (в 
резултат на това по-старото определение пораждаше объркване). Например, 
продукти, използвани за дезинфекция на храни от човешки патогени, като салмонела, 
не отговарят на изискванията на разпоредбите относно фуражните добавки. На 
практика, продуктите не се отразяват благоприятно на фуражите, нито засилват 
техните показатели.


