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1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно разпоредбите на член 294, параграф 7, буква в) от Договора за
функционирането на Европейския съюз Комисията представя становище относно
измененията, предложени от Европейския парламент на второ четене. По-долу е
изложено становището на Комисията по предложените от Парламента изменения.
2.

ИСТОРИЯ НА ДОСИЕТО

На 12 юни 2009 г. Комисията представи предложение за регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на биоциди, което да
бъде прието по процедурата за съвместно вземане на решения съгласно член 251 от
Договора за ЕО.
Икономическият и социален комитет даде становището си на 17 февруари 2010 г.
Европейският парламент прие позицията си на първо четене на 22 септември 2010 г.
Съветът постигна политическо споразумение по предложението на 20 декември 2010 г.
и прие общата си позиция на 21 юни 2011 г.
Корепер даде съгласието си за постигане на компромис на второ четене на
23 ноември 2011 г.
Европейският парламент прие законодателната си резолюция на второ четене на
19 януари 2012 г.
3.

ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Целта на предложения регламент е да подобри функционирането на вътрешния пазар
на биоциди, като същевременно осигури високо равнище на защита на околната среда и
здравето на човека. Предложението има за цел да отстрани редица недостатъци, които
се проявиха през първите осем години от прилагането на Директива 98/8/ЕО, да намали
разходите за постигане на съответствие, да предотврати трудности в предстоящата
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процедура по издаване на разрешения за продукти и взаимно признаване, както и да
актуализира и приспособи инструмента към най-новите промени в политиката.
4.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.

ОТНОСНО

ИЗМЕНЕНИЯТА,

ВНЕСЕНИ

ОТ

На своята пленарна сесия на 19 януари 2012 г. Европейският парламент прие
компромисен пакет, който бе съгласуван със Съвета с оглед постигането на съгласие на
второ четене.
Тези изменения засягат основно:
– критериите за изключване на активни вещества от процеса на одобрение,
– обхвата на централизираната процедура на ЕС за биоцидите,
– по-голямата гъвкавост по отношение на изискванията за данни и за намаляване на
изпитването върху гръбначни животни,
– изискванията за етикетиране на третирани изделия,
– публикуването на доклади и разпространяването на информация,
– задачите, възложени на Европейската агенция по химикалите (ECHA), и основата за
плащането на такси на тази агенция.
Комисията няма да се противопостави на компромисния пакет, тъй като той е в
съответствие с общото предназначение и основните характеристики на
предложението. Комисията направи приложените към настоящото становище
декларации относно използването на актове за изпълнение за определяне на
таксите, дължими на Европейската агенция по химикалите, определението за
наноматериали и таксите за заявления за взаимно признаване.
5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Комисията няма да се противопостави на гласуваните на второ четене от Европейския
парламент изменения съгласно изложения по-горе компромисен текст.
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Приложение: Декларации на Комисията
Декларация на Комисията относно използването на актове за изпълнение за
определяне на таксите
Комисията счита, че определянето на таксите, които следва да бъде платени на ECHA,
не може да се извършва с актове за изпълнение. В името на компромиса обаче
Комисията няма да се противопостави на окончателния текст, съгласуван между Съвета
и Европейския парламент. Независимо от това, специално по този въпрос Комисията си
запазва правото да се възползва от предвидените в Договора средства за правна защита,
за да търси разяснения от Съда по въпроса за разграничаването между членове 290 и
291.
Декларация на Комисията относно определението за наноматериали
Комисията може да приеме окончателния текст, съгласуван между Съвета и
Европейския парламент, но тя продължава да вярва, че прякото позоваване на
Препоръка 2011/696/ЕС на Комисията относно определението за наноматериали би
било по-подходящо с оглед на необходимостта от хармонизирано определение за
наноматериали, приложимо в цялото законодателство на ЕС, и възможността за
лесното му приспособяване към технологичните и научните постижения. За тази цел
Комисията ще предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че това е отразено
във всички бъдещи предложения.
Декларация на Комисията относно таксата за заявления за взаимно признаване
При изготвяне на своето предложение за регламент относно таксите в съответствие с
член 80, параграф 1 Комисията ще се стреми да гарантира, че равнището на таксите за
заявления за взаимно признаване, дължими на Европейската агенция по химикалите,
отчита размера на таксите, налагани в различните държави-членки, и не представлява
непропорционална тежест за предприятията, особено за МСП.

BG

4

BG

