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КРАТКА ОБОСНОВКА

Пазарът на биоцидни продукти и правно регулиране

Пазарът на биоцидни продукти в Европа се оценява на около 890 млн. евро годишно, 
което представлява около 27 % от световния пазар. Три големи компании държат близо 
25 % от европейския пазар. Следователно е необходимо да се създаде баланс между 
проблемите на големите и на малките и средни предприятия (МСП).

Директива 98/8/ЕО, която понастоящем регулира този сектор, има двойна цел за 
подобряване опазването на околната среда и на здравето. Тя предвижда  също така 
установяването на система за взаимно признаване на националните процедури по 
издаване на разрешения, за да позволи движението на биоцидни продукти на 
вътрешния пазар. Но редица проблеми през 10-годишната история на сектора (като 
прекомерно високи цени, възбранителни изисквания, забавяне на издаването на 
разрешения, разминаване във времето на оценяването на заявленията в различните 
държави-членки) доведоха до това, че само едно активно вещество беше одобрено 
съгласно настоящата законодателна рамка, като не съществуват по-големи очаквания в 
близкото бъдеще.

Европейската комисия предлага нов регламент за рационализиране на процедурите и 
подобряване на функционирането на пазара. Наред с всичко останало, сред основните 
точки са: централизирана процедура по избор за издаване на разрешения за биоцидни 
продукти с нисък риск, подобрена процедура за взаимно признаване, хармонизирана 
структура на таксите за национални разрешения и регламент за изделия, третирани с 
биоцидни продукти.

Докладчикът по становище като цяло приветства предложението на Комисията и 
предоставя широка подкрепа за предложените мерки, по-конкретно за поставяне на 
акцент върху намаляването на тежестта при процеса на издаване на разрешения. Важно 
е обаче да се гарантира, че се вземат предвид нуждите на различните заинтересовани 
лица и по тази причина по-долу са очертани няколко предложения.

Предложени изменения

Разширена централизирана процедура по издаване на разрешения

Докладчикът по становище приветства предложението за въвеждане на възможност за 
централизирана процедура по издаване на разрешения за активни вещества и биоцидни 
продукти на производителите. Настоящото определение за „биоциден продукт с нисък 
риск“ изглежда свежда тази процедура до прекалено ограничена категория продукти и 
докладчикът по становище препоръчва частично разширяване на тази категория. Също 
така датата за преразглеждане на регламента следва да бъде изтеглена за по-рано, от 
2023 г. на 2016 г., за да се позволи преразглеждането и възможното разширяване на 
централната процедура по издаване на разрешения, ако тя функционира ефективно.
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Подпомагане на МСП

МСП се нуждаят от повече съдействие в тази индустрия, доминирана от няколко 
големи индустриални производители. Поради това МСП следва да бъдат освободени от 
годишна такса за пускане на пазара на биоцидни продукти. Освен това държавите-
членки следва да създадат бюра за помощ, които да допълват предоставените от 
Европейската агенция по химикали (ECHA) документи с указания.

Рационализиране на крайните срокове

Навсякъде предложението следва да бъдат определени специфични срокове, за да може 
индустрията да планира дейността си занапред. Следва да има определени срокове за 
различните етапи от оценяването на дадено досие. Където е възможно, крайните 
срокове следва да бъдат скъсени, за да се гарантира възможно най-голяма ефикасност в 
процеса на издаване на разрешения.

Подобряване на научноизследователската и развойната дейност

За индустрия, която е особено важна за защитата на околната среда и здравето на 
човека, е особено важно да се подпомага научноизследователската и развойната 
дейност. Съгласно предложението, изпитвания или тестове, които могат да включват 
изпускане на неразрешен биоциден продукт в околната среда, изискват национално 
разрешение. Следва да се въведе по-опростена процедура за уведомяване, която пак 
позволява на компетентните органи да определят по-строги условия, но при която 
тежката процедура по издаване на разрешение не е единствената възможност.

Рамкова формулация

В интерес на ефикасността, докладчикът по становище предлага разграничаване на 
административни, малки и големи изменения по отношение на разрешенията за 
рамкова формулация. Административните изменения могат да се обработват чрез 
опростена процедура за уведомяване; малките изменения могат да се оценяват при 
ограничен период за оценка, а за големите промени периодът на оценка може да бъде 
пропорционален на степента на предложената промяна. Освен това, за да се 
подпомогнат производителите, докладчикът по становище препоръчва предоставянето 
на единен номер за разрешение на всички биоцидни продукти, които принадлежат към 
тази рамка.

Критерии за отхвърляне

Що се отнася до критериите за отхвърляне, докладчикът по становище посочва, че 
изключването на някои продуктови типове с активни вещества (4 и 14 до 19) от общия 
тест за издаване на разрешение е ненужно ограничение. За всички продуктови типове 
би следвало да е възможно да бъдат оценявани според критериите. Забраняването на 
такива продукти съгласно законодателството за растителна защита не оправдава такава 
забрана (с някои малки изключения) съгласно законодателството за биоцидите, тъй 
като пестицидите и биоцидите имат различна употреба и различни степени на 
експозиция.
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Изисквания, свързани с езика

Следва да съществува единствено изискването заявленията за издаване на разрешение 
за продукт и етикетите на продукта да бъдат само на един от официалните езици на 
съответната държава-членка (ако има повече от един), за да се избегне прекомерната 
тежест за индустрията.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) С цел оказване помощ на 
заявителите, и по-специално МСП, да 
изпълнят изискванията на 
настоящия регламент, държавите-
членки следва да създадат национални 
информационни бюра, в допълнение 
към документите с оперативни 
указания, предоставени от 
Агенцията.

Or. en

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

уа) „административна промяна” 
означава изменение на съществуващо 
разрешение от чисто 
административен характер, което не 
включва извършване на повторна 
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оценка на риска за общественото 
здраве или околната среда или на 
ефикасността на продукта;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

уб) „незначителна промяна” означава 
изменение на съществуващо 
разрешение, което не може да се 
счете за административно 
изменение, тъй като изисква 
ограничена повторна оценка на риска 
за общественото здраве или околната 
среда и/или на ефикасността на 
продукта, като не се отразява 
неблагоприятно на равнището на 
риска за общественото здраве или 
околната среда и на ефикасността на 
продукта;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се даде определение за вида изменения, които могат да се правят по 
отношение на съществуващ разрешен биоцид.
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Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ув) „значителна промяна” означава 
изменение на съществуващо 
разрешение, което не може да се 
счете за административна промяна 
или незначителна промяна;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) „МСП” означава малки и средни 
предприятия съгласно определението, 
съдържащо се в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
2003 г. относно определението за 
микро-, малки и средни предприятия1.
______________
1 OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Or. en

Обосновка

По-подходящо е определението за МСП да се представи отделно, следвайки примера 
от регламента за REACH.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Научното обяснение за дискриминирането на специфични продуктови типове (тоест 
продуктови типове 4 и 14–19) е неясно и изглежда произволно, като следователно 
това представлява несправедлива атака срещу тези специфични продуктови типове.

Изменение 7

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 предписаните условия на 
употреба, е пренебрежимо малка, и по-
специално в случаите, в които 
продуктът се използва в затворени 
системи или при строго контролирани 
условия;

Or. en

Обосновка

Биоцидите следва да се използват единствено в съответствие с указанията върху 
етикетите, защитени в досието за приемлив риск и ефикасност. 
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако Агенцията счита, че заявлението 
е непълно, тя уведомява заявителя 
относно допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя разумен срок за 
подаване на съответната информация. 

4. Ако Агенцията счита, че заявлението 
е непълно, тя уведомява заявителя 
относно допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя срок до два 
месеца за подаване на съответната 
информация. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има определен срок за подаването на документите, който следва да 
бъде възможно най-кратък, за да се продължи бързо с оценяването. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Ако при оценяването на досиетата се 
окаже, че за да се извърши оценката, е 
необходима допълнителна информация, 
оценяващият компетентен орган може 
да поиска от заявителя да предостави 
тази информация в рамките на 
установен срок, който не надвишава 
шест месеца. В изключителни 
обстоятелства, и след подходяща 
обосновка, срокът може да бъде 
удължен с максимум още шест 
месеца. Оценяващият компетентен 
орган уведомява Агенцията за това. 

Or. en
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Обосновка

Опитът показва, че приключването на процедура по извършване на оценка би могло да 
отнеме неоправдано дълго време. Поради това е от съществено значение да се 
въведат подходящи срокове, за да се избегнат вратички, които биха могли да 
проточат процедурата излишно дълго време. Те също така осигуряват определена 
сигурност за заявителя по отношение на евентуалното максимално времетраене на 
тази процедура. 

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 11 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако Агенцията счита, че заявлението 
е непълно, тя уведомява заявителя 
относно допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя разумен срок за 
подаване на съответната информация. 

4. Ако Агенцията счита, че заявлението 
е непълно, тя уведомява заявителя 
относно допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя срок до два 
месеца за подаване на съответната 
информация. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има определен срок за подаването на документите, който следва да 
бъде възможно най-кратък, за да се продължи бързо с оценяването. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 13 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да се консултира с 
Агенцията по всички въпроси от научно 
или техническо естество, отнасящи се 
до прегледа на включване на дадено 
активно вещество в приложение I. В 
рамките на девет месеца от искането 
Агенцията изготвя становище и го 
представя на Комисията.

2. Комисията може да се консултира с 
Агенцията по всички въпроси от научно 
или техническо естество, отнасящи се 
до прегледа на включването на дадено 
активно вещество в приложение I. В 
рамките на шест месеца от искането 
Агенцията изготвя становище и го 
представя на Комисията.
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Or. en

Обосновка

Изменение за съгласуваност, тъй като навсякъде другаде в предложението срокът за 
представяне на становище от страна на Агенцията, по искане на Комисията, е шест 
месеца. 

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

a) ако за всеки един компонент на 
околната среда, съотношението 
между предвидената концентрация в 
околната среда (PEC) и предвидената 
концентрация без ефект (PNEC) 
може да бъде изведено и не превишава 
0,1;

a) биоцидът не е класифициран като 
опасен за човешкото здраве или за 
околната среда в съответствие с 
Регламент (EО) № 1272/2008;

б) за всяко въздействие върху здравето 
на човека границата на експозицията 
(съотношението между нивото на 
ненаблюдавани обратни ефекти 
(NOAEL) и концентрацията при 
експозиция) превишава 1 000.

б) класифицирането на биоцида не е 
свързано със сигналната дума 
„опасно” върху етикета, както се 
изисква от Регламент (EО) № 
1272/2008; и при нормални и разумно 
предвидими условия за употреба на 
продукта, без използване на лична 
защитна екипировка, са спазени 
изискванията на член 16, параграф 1, 
букви б), в) и г);

в) съдържанието на активното/ите  
вещество/а в биоцида е такова, че при 
нормални или разумно предвидими 
условия на употреба експозицията е 
пренебрежимо малка, и с продукта се 
борави в строго контролирани условия 
по време на всички други етапи от 
жизнения му цикъл.

При все това един биоцид не се счита за 2.  При все това един биоцид не се счита 
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биоцид с нисък риск, ако се проявява 
поне едно от следните условия:

за биоцид с нисък риск, ако съдържа 
активно вещество или рисково 
вещество, което:

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

a) отговаря на критериите, за да се 
счете за устойчиво, биоакумулиращо 
и токсично вещество (PBT вещество)
или за много устойчиво и силно
биоакумулиращо вещество (vPvB
вещество) съгласно посоченото в 
приложение XIII към 
Регламент (EО) № 1907/2006;

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

б) е идентифицирано като вещество, 
имащо свойствата да разрушава
ендокринната система, съгласно 
член 57, буква е) от Регламент (EО) 
№ 1907/2006; 

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

в) е класифицирано в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или 
отговаря на критериите да бъде 
класифицирано като едно от следните:

i) канцерогенно;

ii) мутагенно;
iii) невротоксично;

iv) имунотоксично;
v) токсично за репродукцията;

vi) сенсибилизиращо.

i) канцерогенно;

ii) мутагенно;
iii) невротоксично;

iv) имунотоксично;
v) токсично за репродукцията;

vi) сенсибилизиращо.

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.
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3.  За биоцид с нисък риск трябва да 
може да се демонстрира, че 
потенциалът за развиване на 
резистентност в целевите организми 
поради употребата на биоцида е 
малък.
4. В допълнение към активните 
вещества, посочени в член 15, параграф 
2 от Регламент (EО) № 1907/2006, 
активните вещества, произведени или 
внесени, за да бъдат използвани в 
биоциди с нисък риск, чието пускане на 
пазара е разрешено в съответствие с 
член 15, се разглеждат като 
регистрирани, а регистрацията им – като 
завършена за производство или внос за 
използване в биоцид с нисък риск и 
следователно се разглеждат като 
отговарящи на изискванията на глави 1 
и 5 от дял II от въпросния регламент.

4. В допълнение към активните 
вещества, посочени в член 15, параграф 
2 от Регламент (EО) № 1907/2006, 
активните вещества, произведени или 
внесени, за да бъдат използвани в 
биоциди с нисък риск, чието пускане на 
пазара е разрешено в съответствие с 
член 15, се разглеждат като 
регистрирани, а регистрацията им – като 
завършена за производство или внос за 
използване в биоцид с нисък риск и 
следователно се разглеждат като 
отговарящи на изискванията на глави 1 
и 5 от дял II от въпросния регламент.

Or. en

Обосновка

Предложеното от Комисията определение за биоциди с нисък риск изглежда 
прекалено рестриктивно и следователно ограничава случаите, в които би могла да се 
прилага централизираната процедура. По този начин определението се разширява, за 
да се предвидят повече продукти, които да се ползват от разрешението на 
Общността, като същевременно се гарантира, че ЕАХ няма да бъде залята 
първоначално от целия набор биоциди. Това би могло да се предвиди на по-късен етап 
посредством по-ранен преглед (през 2016 г.) на процедурата с оглед на евентуалното й 
разширяване, така че да обхване всички продукти.

Изменение 13

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 

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

Or. en

Обосновка

Възможността да се изискват преводи на повече от един официален език (в случаите, 
в които има повече от един в дадена държава-членка) би могла да породи ненужно 
финансово и административно бреме за заявителя. 

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 20 –  параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 22 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако приемащият компетентен орган 
счита, че заявлението е непълно, той 
уведомява заявителя относно 
допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя разумен срок за 
подаване на съответната информация. 

2. Ако приемащият компетентен орган 
счита, че заявлението е непълно, той 
уведомява заявителя относно 
допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя срок до един 
месец за подаване на съответната 
информация. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има определен срок за подаването на документите, който следва да 
бъде възможно най-кратък, за да се продължи бързо с оценяването.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако се окаже, че за да се извърши 
пълна оценка на заявлението е 
необходима допълнителна информация, 
приемащият компетентен орган изисква 
от заявителя да я представи. 
Дванадесетмесечният срок, посочен в 

3. Ако се окаже, че за да се извърши 
пълна оценка на заявлението, е 
необходима допълнителна информация, 
приемащият компетентен орган изисква 
от заявителя да я представи в рамките 
на конкретно посочен срок, който не 
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параграф 1, временно спира да тече от 
датата на издаване на искането до 
датата на получаване на информацията.

надвишава шест месеца. В 
изключителни обстоятелства, и след 
подходяща обосновка, срокът може да 
бъде удължен с максимум още шест 
месеца. Дванадесетмесечният срок, 
посочен в параграф 1, временно спира 
да тече от датата на издаване на 
искането до датата на получаване на 
информацията.

Or. en

Обосновка

Опитът показва, че приключването на процедура по извършване на оценка би могло да 
отнеме неоправдано дълго време. Поради това е от съществено значение да се 
въведат подходящи срокове, за да се избегнат вратички, които биха могли да 
проточат процедурата излишно дълго време. Те също така осигуряват определена 
сигурност за заявителя по отношение на евентуалното максимално времетраене на 
тази процедура. 

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 24 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако приемащият компетентен орган 
счита, че заявлението е непълно, той 
уведомява заявителя относно 
допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя разумен срок за 
подаване на съответната информация. 

5. Ако приемащият компетентен орган 
счита, че заявлението е непълно, той
уведомява заявителя относно 
допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя срок до един 
месец за подаване на съответната 
информация. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има определен срок за подаването на документите, който следва да 
бъде възможно най-кратък, за да се продължи бързо с оценяването.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 24 –  параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако при оценката на заявлението за 
подновяване се окаже, че за да се 
извърши пълна оценка на заявлението е 
необходима допълнителна информация, 
приемащият компетентен орган изисква 
от заявителя да я представи. 
Шестмесечният срок, посочен в 
параграф 6, временно спира да тече от 
датата на отправяне на искането до 
датата на получаване на информацията.

3. Ако при оценката на заявлението за 
подновяване се окаже, че за да се 
извърши пълна оценка на заявлението, е 
необходима допълнителна информация, 
приемащият компетентен орган изисква 
от заявителя да я представи в рамките 
на конкретно посочен срок, който не 
надвишава шест месеца. В 
изключителни обстоятелства, и след 
подходяща обосновка, срокът може да 
бъде удължен с максимум още шест 
месеца. Шестмесечният срок, посочен в 
параграф 6, временно спира да тече от 
датата на отправяне на искането до 
датата на получаване на информацията.

Or. en

Обосновка

Опитът показва, че приключването на процедура по извършване на оценка би могло да 
отнеме неоправдано дълго време. Поради това е от съществено значение да се 
въведат подходящи срокове, за да се избегнат вратички, които биха могли да 
проточат процедурата излишно дълго време. Те също така осигуряват определена 
сигурност за заявителя по отношение на евентуалното максимално времетраене на 
тази процедура. 

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 25 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приемащият компетентен орган може 
да изиска превод на националното 
разрешение и на заявлението на един 
или няколко от официалните езици на 
държавата-членка, в която се намира 
този компетентен орган.

3. Приемащият компетентен орган може 
да изиска превод на националното 
разрешение и на заявлението на един от 
официалните езици на държавата-
членка, в която се намира този 
компетентен орган.
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Or. en

Обосновка

Възможността да се изискват преводи на повече от един официален език (в случаите, 
в които има повече от един в дадена държава-членка) би могла да породи ненужно 
финансово и административно бреме за заявителя. 

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 27 –  параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Законодателният текст следва ясно да посочва приложимата своевременност, за да 
бъде въведена ефикасна система за разрешаване на спорове между държавите-
членки. Три месеца са достатъчно дълъг срок за Комисията, за да представи 
предложение за решение относно основанията, оправдаващи отказа да се признаят 
разрешения или тяхното ограничаване.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 28 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако референтният компетентен орган 
счита, че заявлението е непълно, той 
уведомява заявителя относно 
допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 

4. Ако референтният компетентен орган 
счита, че заявлението е непълно, той 
уведомява заявителя относно 
допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
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заявлението, и определя разумен срок за 
подаване на съответната информация. 
Освен това референтният компетентен 
орган уведомява другите засегнати 
държави-членки.

заявлението, и определя срок до един 
месец за подаване на съответната 
информация. Освен това референтният 
компетентен орган уведомява другите 
засегнати държави-членки.

Or. en

Обосновка

Необходим е определен срок за подаването на документите, който следва да бъде 
възможно най-кратък, за да се продължи бързо с оценяването.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 28 –  параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Законодателният текст следва ясно да посочва приложимата своевременност, за да 
бъде въведена ефикасна система за разрешаване на спорове между държавите-
членки. Три месеца са достатъчно дълъг срок за Комисията, за да представи
предложение за решение относно основанията, оправдаващи отказа да се признаят 
разрешения или тяхното ограничаване.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 28 –  параграф 9 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако с решението си Комисията 
отхвърли причините за отказ или за 
ограничаване на национално 
разрешение, компетентният орган, 
отказал да признае разрешението на 
биоцида или е поискал да го ограничи, 
незабавно разрешава въпросния биоцид 
в съответствие с националното
разрешение, издадено от референтния 
компетентен орган.

Ако с решението си Комисията 
потвърди причините за отказ или за 
ограничаване на национално 
разрешение, компетентният орган, 
който преди това е разрешил биоцида,
незабавно преразглежда своето 
национално разрешение, така че то да 
бъде съобразено с това решение.

В случай че с решението си 
Комисията потвърди 
първоначалното национално 
разрешение, компетентният орган, 
предложил отказ на националното 
разрешение или признаване при 
определени условия, незабавно 
разрешава съответния биоцид в 
съответствие с първоначалното 
разрешение.

Or. en

Обосновка

Настоящият текст представя само възможността Комисията да отхвърли 
основанията за отказ, но не и случай на одобряване от страна на Комисията на тези 
основания, както правилно е представено в член 27, параграф 2 – и тук е използван 
същият текст. 

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 34 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако Агенцията счита, че заявлението 
е непълно, тя уведомява заявителя 
относно допълнителната информация, 

3. Ако Агенцията счита, че заявлението 
е непълно, тя уведомява заявителя 
относно допълнителната информация, 
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необходима за валидиране на 
заявлението, и определя разумен срок за 
подаване на съответната информация. 

необходима за валидиране на 
заявлението, и определя срок до два 
месеца за подаване на съответната 
информация. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има определен срок за подаването на документите, който следва да 
бъде възможно най-кратък, за да се продължи бързо с оценяването.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Ако при оценяването на досиетата се 
окаже, че за да се извърши оценката, е 
необходима допълнителна информация, 
оценяващият компетентен орган може 
да поиска от заявителя да предостави 
тази информация в рамките на 
установен срок, който не надвишава 
шест месеца. В изключителни 
обстоятелства, и след подходяща 
обосновка, срокът може да бъде 
удължен с максимум още шест 
месеца. Оценяващият компетентен 
орган уведомява Агенцията за това. 

Or. en

Обосновка

Опитът показва, че приключването на процедура по извършване на оценка би могло да 
отнеме неоправдано дълго време. Поради това е от съществено значение да се 
въведат подходящи срокове, за да се избегнат вратички, които биха могли да 
проточат процедурата излишно дълго време. Те също така осигуряват определена 
сигурност за заявителя по отношение на евентуалното максимално времетраене на 
тази процедура. 
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако Агенцията счита, че заявлението
е непълно, тя уведомява заявителя 
относно допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя разумен срок за 
подаване на съответната информация. 

6. Ако Агенцията счита, че заявлението 
е непълно, тя уведомява заявителя 
относно допълнителната информация, 
необходима за валидиране на 
заявлението, и определя срок до два 
месеца за подаване на съответната 
информация. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има определен срок за подаването на документите, който следва да 
бъде възможно най-кратък, за да се продължи бързо с оценяването.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако оценяващият компетентен орган, 
осъществил първоначалната оценка на 
заявлението за издаване на разрешение 
на Общността, реши, че не е 
необходимо да се прави пълна оценка на 
заявлението, в рамките на дванадесет
месеца след валидирането той изготвя и 
подава до Агенцията препоръка за 
подновяване на разрешението.

2. Ако оценяващият компетентен орган, 
осъществил първоначалната оценка на 
заявлението за издаване на разрешение 
на Общността, реши, че не е 
необходимо да се прави пълна оценка на 
заявлението, в рамките на шест месеца 
след валидирането той изготвя и подава 
до Агенцията препоръка за подновяване 
на разрешението.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 12, параграф 2 относно подновяването на включването на активно 
вещество в приложение І, когато не е необходима пълна оценка, се изисква 
оценяващият орган да издаде препоръка за подновяване в срок от шест, а не 
дванадесет месеца. 
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Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В съответствие с член 3 
изменението на съществуващо 
разрешение представлява:
a) административна промяна; или
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 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a . Критериите и процедурите, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, се основават на следните 
принципи, без да се изчерпват с тях:
a) за административни промени на 
разрешението се прилага опростена 
процедура за нотификация;
б) за незначителни промени на 
разрешението се определя съкратен 
срок за извършване на оценка;
в) в случай на значителни промени 
срокът за извършване на оценка 
следва да бъде пропорционален на 
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обхвата на предложената промяна. 

Or. en

Обосновка

Законодателният текст следва ясно да очертае основните принципи, които се 
прилагат при изменение на разрешенията, въпреки че подробностите могат да бъдат 
уточнени в мерките за прилагане. По-специално, необходимо е да се уточни, че 
различните видове процедури за изменение следва да се прилагат в зависимост от 
степента и важността на предвидените промени (незначителни или значителни) по 
отношение на разрешението за биоцид (в сравнение с първоначалното разрешение). За 
незначителни промени, които не се отразяват неблагоприятно на равнището на риска 
и на ефикасността на продукта, следва да се прилага опростена процедура за 
нотификация.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

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:

a) източникът на активните вещества, 
които биоцидът съдържа, е един и същ 
що се отнася до производител и 
местоположение на завода; 

a) източникът на активните вещества, 
които биоцидът съдържа, е един и същ 
що се отнася до производител и 
местоположение на завода; и

б) биоцидът е или същият, или подобен 
с оглед на наличните неактивни 
вещества и вида формула; 

б) биоцидът е или същият, или подобен 
с оглед на наличните неактивни 
вещества и вида формула; и

в) биоцидът е или същият, или 
равностоен що се отнася до 
потенциалното неблагоприятно 
въздействие върху безопасността на 
продукта от гледна точка на здравето на 
човека или на животните или 
опазването на околната среда.

в) биоцидът е или същият, или 
равностоен що се отнася до 
потенциалното неблагоприятно 
въздействие върху безопасността на 
продукта от гледна точка на здравето на 
човека или на животните или 
опазването на околната среда.

Or. en
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Изменение 32

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 изследователска 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 
и доставените количества 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.

Or. en

Обосновка

Съгласно предложението, за да се пристъпи към опит или изпитване за целите на 
научноизследователската или развойна дейност по отношение на неразрешен биоцид, 
който опит или изпитване може да включва изпускане в околната среда, преди 
неговото извършване се изисква национално разрешение. Това несъмнено представлява 
значителна пречка за иновациите, тъй като предполага много дълъг период на 
изчакване, преди да може да бъде извършено изпитването. Поради това 
необходимостта компетентният орган да извърши предварителна оценка се запазва, 
но същевременно следва да се определи срок от 30 дни, за да се оцени дали 
предложеното изпитване/опит поражда загриженост. 
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 3

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

Съгласно предложението, за да се пристъпи към опит или изпитване за целите на 
научноизследователската или развойна дейност по отношение на неразрешен биоцид, 
който опит или изпитване може да включва изпускане в околната среда, преди 
неговото извършване се изисква национално разрешение. Това несъмнено представлява 
значителна пречка за иновациите, тъй като предполага много дълъг период на 
изчакване, преди да може да бъде извършено изпитването. Поради това 
необходимостта компетентният орган да извърши предварителна оценка се запазва, 
но същевременно следва да се определи срок от 30 дни, за да се оцени дали 
предложеното изпитване/опит поражда загриженост. 

Изменение 34

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 
компетентният орган е оценил данните, 

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 
компетентният орган е оценил данните, 
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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.

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

Съгласно предложението, за да се пристъпи към опит или изпитване за целите на 
научноизследователската или развойна дейност по отношение на неразрешен биоцид, 
който опит или изпитване може да включва изпускане в околната среда, преди 
неговото извършване се изисква национално разрешение. Това несъмнено представлява 
значителна пречка за иновациите, тъй като предполага много дълъг период на 
изчакване, преди да може да бъде извършено изпитването. Поради това 
необходимостта компетентният орган да извърши предварителна оценка се запазва, 
но същевременно следва да се определи срок от 30 дни, за да се оцени дали 
предложеното изпитване/опит поражда загриженост. 

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3

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 
активното вещество, етикетира 
данните и доставените количества и 
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изготвя досие, съдържащо всички 
данни на разположение относно 
възможните ефекти върху здравето 
на човека или на животните, или 
относно влиянието 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 се пуска биоцидът, следва да бъдат 
същите като предвидените в параграф 1 от същия член.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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, като се използва по 
възможност обща номенклатура 
(например Международната 
номенклатура на козметичните 
съставки (INCI)), на всички активни 
вещества, които са използвани за 
третиране на изделието или 
материалите, или които се съдържат в 
изделията или материалите, освен ако 
вече няма изисквания за етикетиране, 
предвидени в съществуващо 
законодателство, специфично за 
сектора;

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

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

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

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

Разпоредбите относно етикетирането на третирани изделия и материали следва да 
не се припокриват със съществуващи изисквания, предвидени в секторно 
законодателство. 

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Етикетите трябва да се виждат ясно, да 
са лесно четливи и дълготрайни.

Етикетите трябва да се виждат ясно, да 
са лесно четливи, дълготрайни и да са 
на националния език или на един от 
националните езици на държавата-
членка, на чийто пазар се пуска 
третираният материал или изделие.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че етикетите на третираните изделия и материали, също като 
на другите продукти, винаги следва да са на националния език на държавата-членка, 
на чийто пазар се пуска продуктът.

Изменение 38

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 

4. До 1 януари 2016 г. Комисията 
изготвя доклад за прилагането на 
настоящия регламент и по-специално за 
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функционирането на процедурата на 
Общността по издаване на разрешения и 
взаимно признаване. Комисията подава 
доклада до Европейския парламент и до 
Съвета.

функционирането на процедурата на 
Общността по издаване на разрешения и 
взаимно признаване. Комисията подава 
доклада до Европейския парламент и до 
Съвета.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да поставят 
изискване биоцидите, пуснати на пазара 
на техните територии, да бъдат 
етикетирани на техния национален език 
или езици.

3. Държавите-членки поставят 
изискване биоцидите, пуснати на пазара 
на техните територии, да бъдат 
етикетирани на техния национален език 
или на един от техните национални 
езици, в случай че са повече от един.

Or. en

Обосновка

По принцип етикетите на продуктите следва винаги да са на националния език на 
държавата-членка, на чийто пазар се пуска продуктът.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предоставяне на напътствия и помощ 
за заявителите за включване на активни 
вещества в приложение I или за 
разрешение на Общността;

г) предоставяне на напътствия и помощ 
за заявителите, и по-специално МСП, за 
включване на активни вещества в 
приложение I или за разрешение на 
Общността;

Or. en
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Обосновка

Следва да се отбележи, че МСП по-често ще се нуждаят от помощ във връзка със 
своите заявления и че тази помощ следва да предоставя при възможност от 
Комисията, Агенцията и държавите-членки.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) определя се такса в намален размер за
малки и средни предприятия по 
смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО 
относно определението за микро-, 
малки и средни предприятия.

a) определя се такса в намален размер за 
МСП;

Or. en

Обосновка

Определение за МСП е отделно предвидено в ново изменение на член 3 относно 
определенията.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) лицата, които пускат биоциди на 
пазара, плащат годишна такса, с 
изключение на МСП; и

Or. en

Обосновка

Годишната такса ще подпомогне поддръжката на непрекъснатото финансиране на 
ЕАХ, но въпреки това МСП следва да бъдат освободени от нея, за да не се 
обременяват с ненужна финансова тежест.
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 75 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 75 a 
Създаване на национални 

информационни бюра в държавите-
членки

Държавите-членки създават 
национални информационни бюра с 
цел предоставяне на напътствия на 
заявителите, по-специално МСП, 
както и на други заинтересовани 
страни относно съответните им 
отговорности и задължения съгласно 
настоящия регламент, като 
допълнение към помощта, 
предоставяна от Агенцията съгласно 
член 66, параграф 2, буква г). 

Or. en


