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Пускане на пазара и използване на биоциди  ***II 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно 

позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на 

Европейския парламент и Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на 

биоциди (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: второ четене) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05032/2/2011 – 

C7-0251/2011), 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 

17 февруари 2010 г.1, 

– като взе предвид позицията си на първо четене2 относно предложението на 

Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2009)0267), 

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

– като взе предвид поетия с писмо от 23 ноември 2011 г. ангажимент от представителя 

на Съвета за одобряване на позицията на Парламента на второ четене в съответствие 

с член 294, параграф 8, точка а) от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 66 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните (A7-0336/2011), 

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

2. Одобрява своята декларация, приложена към настоящата резолюция; 

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

                                                 

1
  OВ C 347, 18.12.2010 г., стр.  62. 

2
  Приети текстове, 22.9.2010 г., P7_TA(2010)0333. 



 



P7_TC2-COD(2009)0076 

Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 19 януари 2012 г. с 

оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди 

 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на 

Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 

№ 528/2012.) 



 



Приложение към законодателната резолюция 

 

Декларация на Европейския парламент относно пускането на пазара и използването 

на биоциди 

Европейският парламент заявява, че разпоредбите на настоящия регламент относно 

делегираните актове и актовете за изпълнение са резултат от деликатен компромис, който 

в някои случаи се отдалечава от позицията на Парламента на първо четене. С цел да бъде 

постигнато споразумение на второ четене Европейският парламент приема в някои 

конкретни случаи актове за изпълнение вместо делегирани актове. Той подчертава обаче, 

че тези разпоредби няма да се използват като прецедент за уреждане на подобни ситуации 

в бъдещи законодателни актове. 

 


