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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
										

доклад


Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси,      № 502-01-71, внесен от Министерския съвет  на 19 август 2015 г.

								 Проект!
                                                                                               Второ гласуване


З  А  К  О  Н
за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53 и 82 от 2007 г., бр. 110 от 
2008 г., бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012 г. и бр. 61 от 2014 г.)
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


§ 1. Â ÷ë. 1 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ò. 3:
à) â áóêâà „â” íàêðàÿ ñå äîáàâÿ „è Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 259/2012 íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà îò 14 ìàðò 2012 ã. çà èçìåíåíèå íà Ðåãëàìåíò (ÅÎ) ¹ 648/2004 ïî îòíîøåíèå íà óïîòðåáàòà íà ôîñôàòè è äðóãè ôîñôîðíè ñúåäèíåíèÿ â ïîòðåáèòåëñêè ïåðèëíè äåòåðãåíòè è ïîòðåáèòåëñêèòå äåòåðãåíòè çà àâòîìàòè÷íè ñúäîìèÿëíè ìàøèíè (ÎÂ, L 94/16 îò 30 ìàðò 2012 ã.), íàðè÷àí ïî-íàòàòúê „Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 259/2012“;
б) буква „г” се изменя така:
„г) Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ, L 201/60 от 27 юли  2012), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 649/2012“;”
в) буква „e” се изменя така:
„e) Делегиран Регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 294/1 от 10 октомври 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран Регламент (ЕС) № 1062/2014“;”
г) създават се букви „ж”, „з” и „и”:
„ж) Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167/1 от 27 юни 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 528/2012” и Регламент (ЕС) № 334/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди по отношение на някои условия за достъп до пазара (OB, L 103/22 от 5 април 2014 г.);
ç) Äåëåãèðàí Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 492/2014 íà Êîìèñèÿòà îò 7 ìàðò 
2014 ã. çà äîïúëâàíå íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà ïî îòíîøåíèå íà ïðàâèëàòà çà ïîäíîâÿâàíå íà ðàçðåøåíèÿ çà áèîöèäè, êîèòî ñà ïðåäìåò íà âçàèìíî ïðèçíàâàíå (OB, L 139/1 îò 14 ìàé 2014 ã.), íàðè÷àí ïî-íàòàòúê „Äåëåãèðàí Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 492/2014“;
è) Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 98/2013 íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà îò 15 ÿíóàðè 2013 ã. îòíîñíî ïðåäëàãàíåòî íà ïàçàðà è èçïîëçâàíåòî íà ïðåêóðñîðè íà âçðèâíè âåùåñòâà (ÎÂ, L 39/1 îò 09 ôåâðóàðè 2013 ã.), íàðè÷àí ïî-íàòàòúê „Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 98/2013”.”
2. Ñúçäàâà ñå ò. 5:
“5. èçèñêâàíèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå, âúâåæäàíå, ïðèòåæàâàíå è èçïîëçâàíå íà õèìè÷íè âåùåñòâà è ñìåñè, êîèòî ñà ïðåêóðñîðè íà âçðèâíè âåùåñòâà, è çà äîêëàäâàíå íà ïîäîçðèòåëíè òðàíçàêöèè, âêëþ÷âàùè òåçè õèìè÷íè âåùåñòâà è ñìåñè.”
	Работната група подкрепя текста на вносителя за § 1.

§ 2. Â ÷ë. 3 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 3 ñëåä äóìèòå „Ðåãëàìåíò (ÅÎ) ¹ 648/2004” ñå äîáàâÿ „è Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 259/2012”, à äóìàòà „ðåãëàìåíòà” ñå çàìåíÿ ñ „Ðåãëàìåíò (ÅÎ) ¹ 648/2004”.
2. Â àë. 6 äóìèòå “Ðåãëàìåíò (ÅÎ) 689/2008” ñå çàìåíÿò ñ “Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 649/2012”.
3. Ñúçäàâàò ñå àë. 8 è 9:
„(8) Ìåðêèòå çà ïðèëàãàíå íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012, âúâåäåíè â ãëàâè ÷åòâúðòà, ñåäìà è îñìà, ñå ïðèëàãàò â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 2 è 3 îò ñúùèÿ ðåãëàìåíò.
(9) Мерките за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013, въведени в глава шеста „а”, се прилагат в съответствие с чл. 2 от същия регламент.”
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 2.

§ 3. В заглавието на глава трета накрая се добавя „и Регламент (ЕС) № 259/2012”.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
§ 3. В наименованието на глава трета накрая се добавя „и Регламент (ЕС)   № 259/2012”.
	
§ 4. В чл. 8 накрая се добавя „и Регламент (ЕС) № 259/2012”.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4.

§ 5. Ãëàâà ÷åòâúðòà ñå îòìåíÿ.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
	§ 5. Ãëàâà ÷åòâúðòà ñ ÷ë. 14 – 19ù ñå îòìåíÿ.

§ 6. Ñúçäàâà ñå íîâà ãëàâà ÷åòâúðòà: 
„Ãëàâà ÷åòâúðòà
Ìåðêè çà ïðèëàãàíå íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 è çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèäè, ñúäúðæàùè ñúùåñòâóâàùè àêòèâíè âåùåñòâà, âêëþ÷åíè â Ïðèëîæåíèå II íà Äåëåãèðàí Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 1062/2014
×ë. 14. Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî å êîìïåòåíòåí îðãàí ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 81 (1) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012.
×ë. 14à. Áèîöèäèòå ñå ïðåäîñòàâÿò íà ïàçàðà è ñå óïîòðåáÿâàò, êîãàòî çà òÿõ èìà èçäàäåíî ðàçðåøåíèå ïî ðåäà íà òîçè çàêîí èëè â ñúîòâåòñòâèå ñ Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012.
Чл. 14б. На пазара се пускат третирани изделия, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 528/2012.
×ë. 15. (1) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ñúçäàâà ñúñ çàïîâåä Åêñïåðòåí ñúâåò ïî áèîöèäè.
(2) Â Åêñïåðòíèÿ ñúâåò ïî áèîöèäè ó÷àñòâàò ïðåäñòàâèòåëè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî, íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå, íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî îáùåñòâåíî çäðàâå è àíàëèçè è íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè.
(3) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ìîæå äà ïðèâëè÷à ïðè íåîáõîäèìîñò â ðàáîòàòà íà Åêñïåðòíèÿ ñúâåò ïî áèîöèäè è äðóãè ñïåöèàëèñòè ïî òîêñèêîëîãèÿ, åêîòîêñèêîëîãèÿ, õèìèÿ, áèîëîãèÿ, ìèêðîáèîëîãèÿ, âèðóñîëîãèÿ, ïàðàçèòîëîãèÿ è âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà.
(4) Åêñïåðòíèÿò ñúâåò ïî áèîöèäè ïðàâè ïðåäëîæåíèå äî ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî:
1. çà èçãîòâÿíå íà ñòàíîâèùå çà ïðîâåæäàíå èëè çàáðàíà çà ïðîâåæäàíåòî íà íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêà è ðàçâîéíà äåéíîñò ïî ÷ë. 56 (2) è (3) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
2. çà èçäàâàíå íà íàöèîíàëíî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè ãðóïà áèîöèäè, èëè çà îòêàç èëè çà ïðåêðàòÿâàíå íà ïðîöåäóðàòà ïî ÷ë. 29 è 30 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
3. çà ïîäíîâÿâàíå íà íàöèîíàëíî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ïî ÷ë. 31 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
4. çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè â ñúîòâåòñòâèå ñ îïðîñòåíà ïðîöåäóðà èëè çà îòêàç, èëè çà ïðåêðàòÿâàíå íà ïðîöåäóðàòà ïî ÷ë. 25 è 26 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
5. çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî âçàèìíî ïðèçíàâàíå ïî ÷ë. 33 è 34 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 èëè çà îòêàç, èëè çà ïðîìÿíà íà óñëîâèÿòà íà èçäàäåíî ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 35-37 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
6. за подновяване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид по взаимно признаване по реда на Делегиран Регламент (ЕС) № 492/2014;
7. çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî âçàèìíî ïðèçíàâàíå ïî ÷ë. 39 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
8. çà îòìÿíà èëè èçìåíåíèå íà íàöèîíàëíî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ïî ÷ë. 48-50 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 è ïî ãëàâà ²² è ²²² îò Ðåãëàìåíò çà èçïúëíåíèå (ÅÑ) ¹ 354/2013 íà Êîìèñèÿòà îò 18 àïðèë 2013 ã. îòíîñíî èçìåíåíèÿòà íà áèîöèäè, ðàçðåøåíè ïî ðåäà íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà (OB, L 109, 19.04.2013 ã.), íàðè÷àí ïî-íàòàòúê „Ðåãëàìåíò çà èçïúëíåíèå (ÅÑ) ¹ 354/2013”;
9. çà îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, íàðè÷àíî ïî-íàòàòúê „ðàçðåøåíèå íà Ñúþçà“ çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè èëè çà ïðåêðàòÿâàíå íà ïðîöåäóðàòà ïî ÷ë. 43 (1), (3) è (4) è ïî ÷ë. 44 (1) è (2) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
10. çà îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà ïîäíîâÿâàíå íà ðàçðåøåíèå íà Ñúþçà çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ïî ÷ë. 46 (1) è (2) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
11. çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïàðàëåëíà òúðãîâèÿ íà áèîöèä èëè çà îòêàç, èëè çà îòìÿíà íà ðàçðåøåíèå çà ïàðàëåëíà òúðãîâèÿ íà áèîöèä ïî ÷ë. 53 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
12. çà îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà îäîáðÿâàíå íà àêòèâíî âåùåñòâî çà âêëþ÷âàíåòî ìó â Ñïèñúêà íà îäîáðåíèòå àêòèâíè âåùåñòâà â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç èëè çà ïðåêðàòÿâàíå íà ïðîöåäóðàòà ïî ÷ë. 7 è 8 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
13. çà îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà ïîäíîâÿâàíå íà îäîáðåíèåòî íà àêòèâíî âåùåñòâî çà âêëþ÷âàíåòî ìó â Ñïèñúêà íà îäîáðåíèòå àêòèâíè âåùåñòâà â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ïî ÷ë. 14 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
14. çà èçäàâàíå íà âðåìåííî ðàçðåøåíèå è óäúëæàâàíå íà ñðîêà ïî ÷ë. 55 (1) è (2) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
15. çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà èäåíòè÷åí áèîöèä èëè çà îòêàç ïî ÷ë. 3 è 5 îò Ðåãëàìåíò çà èçïúëíåíèå (ÅÑ) ¹ 414/2013 íà Êîìèñèÿòà îò 6 ìàé 2013 ã. çà óñòàíîâÿâàíå íà ïðîöåäóðàòà çà ðàçðåøàâàíå íà èäåíòè÷íè áèîöèäè â ñúîòâåòñòâèå ñ Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà (OB, L 125, 07.05.2013 ã.), íàðè÷àí ïî-íàòàòúê „Ðåãëàìåíò çà èçïúëíåíèå (ÅÑ) ¹ 414/2013”;
16. çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 18â, àë. 5 èëè çà ïðåêðàòÿâàíå íà ïðîöåäóðàòà ïî ÷ë. 18â, àë. 4;
17. çà ïðîìÿíà íà ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 18ã, àë. 1 èëè çà îòìÿíà íà ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 18ä, àë. 1;
18. çà èçäàâàíå íà íîâî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä, çà ïðîìÿíà èëè çà îòìÿíà íà èçäàäåíè ðàçðåøåíèÿ â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 18æ, àë. 1 è 2.
×ë. 15à. (1) Çàñåäàíèÿòà íà Åêñïåðòíèÿ ñúâåò ïî áèîöèäè ñå 
ñìÿòàò çà ðåäîâíî ïðîâåäåíè, êîãàòî ïðèñúñòâàò ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà îò ÷ëåíîâåòå ìó.
(2) Åêñïåðòíèÿò ñúâåò ïî áèîöèäè ïðàâè ïðåäëîæåíèÿòà ïî ÷ë. 15, 
àë. 4 âúç îñíîâà íà ðåøåíèÿ, ïðèåòè ñ ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà îò ïðèñúñòâàùèòå ÷ëåíîâå.
(3) ×ëåíîâåòå íà Åêñïåðòíèÿ ñúâåò ïî áèîöèäè ñà äëúæíè äà íå ðàçãëàñÿâàò èíôîðìàöèÿòà, ñòàíàëà èì èçâåñòíà ïðè èëè ïî ïîâîä èçïúëíåíèå íà ñëóæáàòà èì, êîÿòî ïðåäñòàâëÿâà ïðîèçâîäñòâåíà èëè òúðãîâñêà òàéíà. Òå ïîäïèñâàò äåêëàðàöèÿ çà ïîâåðèòåëíîñò íà äàííèòå.
(4) Ðàáîòàòà íà Åêñïåðòíèÿ ñúâåò ïî áèîöèäè ñå îáåçïå÷àâà ñúñ ñðåäñòâà îò áþäæåòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.
(5) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçäàâà ïðàâèëíèê çà îðãàíèçàöèÿòà è äåéíîñòòà íà Åêñïåðòíèÿ ñúâåò ïî áèîöèäè.
(6) Ñ ïðàâèëíèêà ïî àë. 5 ñå îïðåäåëÿò è èçèñêâàíèÿòà çà îáðàçîâàíèåòî è êâàëèôèêàöèÿòà íà ÷ëåíîâåòå íà Åêñïåðòíèÿ ñúâåò ïî áèîöèäè.
×ë. 16. Â Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî ñå ñúçäàâà è àäìèíèñòðèðà íàöèîíàëíî èíôîðìàöèîííî áþðî â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 81 (2) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíñóëòàöèè íà ëèöàòà, êîèòî ïðåäîñòàâÿò íà ïàçàðà áèîöèäè, ïî ïîâîä íà òåõíèòå çàäúëæåíèÿ ïî èçïúëíåíèå íà ðåãëàìåíòà.
×ë. 17. (1) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî äàâà ñòàíîâèùå çà ïðîâåæäàíåòî íà íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêà è ðàçâîéíà äåéíîñò ïî ÷ë. 56 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012, âêëþ÷âàùè îïèòè èëè èçïèòâàíèÿ ñ íåðàçðåøåíè áèîöèäè èëè íåîäîáðåíè àêòèâíè âåùåñòâà, ïðè êîèòî â îêîëíàòà ñðåäà ñå îñâîáîæäàâà èëè ìîæå äà ñå îñâîáîäè áèîöèä èëè àêòèâíî âåùåñòâî.
(2) Ëèöåòî, êîåòî ùå èçâúðøâà îïèòà èëè èçïèòâàíåòî ïî àë. 1, ïðåäâàðèòåëíî ïèñìåíî óâåäîìÿâà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî, êàòî êúì óâåäîìëåíèåòî ïðèëàãà è:
1. äàííèòå ïî ÷ë. 56 (2) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
2. äîêóìåíò çà ïëàòåíà òàêñà ïî ÷ë. 19, àë. 1, ò. 1.
×ë. 17à. (1) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçäàâà íàöèîíàëíî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 29 è 30 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012.
(2) Çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèåòî ïî àë. 1 ëèöåòî, êîåòî ïóñêà çà ïúðâè ïúò íà ïàçàðà áèîöèäà èëè íåãîâ ïðåäñòàâèòåë, ïîäàâà çàÿâëåíèå íà áúëãàðñêè åçèê, êúì êîåòî ïðèëàãà:
1. äàííè çà åäèííèÿ èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ÷ë. 23 îò Çàêîíà çà òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð èëè äîêóìåíò çà åêâèâàëåíòíà ðåãèñòðàöèÿ ïî ñìèñúëà íà çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äúðæàâà - ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè ïî çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà - ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî;
2. äîêóìåíòèòå ïî ÷ë. 20 (1), áóêâà “à” îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 21 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
3. äîêóìåíò çà ïëàòåíà äúðæàâíà òàêñà ïî ÷ë. 19, àë. 1, ò. 2.
×ë. 17á. (1) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçäàâà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèäè èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî îïðîñòåíà ïðîöåäóðà ïî ðåäà íà ÷ë. 26 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012, àêî îòãîâàðÿò íà óñëîâèÿòà ïî ÷ë. 25 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят или негов представител подава заявление на български език, към което прилага:
1. äàííè çà åäèííèÿ èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ÷ë. 23 îò Çàêîíà çà òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð èëè äîêóìåíò çà åêâèâàëåíòíà ðåãèñòðàöèÿ ïî ñìèñúëà íà çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äúðæàâà - ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè ïî çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà - ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî;
2. äîêóìåíòèòå ïî ÷ë. 20 (1), áóêâà “á” îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 21 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
3. äîêóìåíò çà ïëàòåíà äúðæàâíà òàêñà ïî ÷ë. 19, àë. 1, ò. 3.
Чл. 17в. (1) Министърът на здравеопазването подновява национално разрешение по чл. 17а, когато условията по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 528/2012 продължават да са спазени.
(2) За подновяване на разрешението по ал. 1 притежателят на разрешението или негов представител подава заявление на български език, към което се прилагат:
1. данни за единния идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за еквивалентна регистрация по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. документите по чл. 31 (3) на Регламент (ЕС) № 528/2012;
3. документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 4.
Чл. 17г. (1) Министърът на здравеопазването издава разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди чрез последващо взаимно признаване на национално разрешение по реда на чл. 33 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което прилага:
1. разрешението, издадено от съответната държава - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път, придружено с превод на български език, извършен от преводач, сключил договор с Министерството на външните работи;
2. документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 5.
Чл. 17д. (1) Министърът на здравеопазването издава разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди чрез паралелно взаимно признаване, когато Република България е избрана за референтна държава членка по чл. 34 (1) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което се прилагат:
1. документите по чл. 34 (1), букви „а” и „б” от Регламент (ЕС) № 528/2012;
2. документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 6.
(3) Министърът на здравеопазването издава разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди чрез паралелно взаимно признаване, когато Република България е избрана за заинтересована държава членка по чл. 34 (1), буква „б“ от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(4) За издаване на разрешението по ал. 3 заявителят или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което се прилагат:
1. документите по чл. 34 (2), букви „а” и „б” от Регламент (ЕС) 
№ 528/2012;
2. документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 7.
(5) Разрешенията по ал. 1 и 3 се издават по реда на чл. 34 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за биоцид или на група биоциди, които още не са разрешени в съответствие с чл. 17 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
Чл. 17е. (1) Министърът на здравеопазването по искане на официални или научни органи, които се занимават с контрол на вредителите или с опазване на общественото здраве, издава разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди, разрешени в държава - членка на Европейския съюз, чрез взаимно признаване на разрешението.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което се прилагат:
1. разрешението, издадено от съответната държава - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път, придружено с превод на български език, извършен от преводач, сключил договор с Министерството на външните работи;
2. документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 8.
(3) Разрешенията по ал. 1 се издават по реда на чл. 33 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
Чл. 17ж. (1) Министърът на здравеопазването подновява разрешение за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 17г и 17д по реда на Делегиран Регламент (ЕС) № 492/2014.
(2) Министърът на здравеопазването подновява разрешение за предоставяне на пазара на биоцид чрез последващо или паралелно взаимно признаване, когато Република България е избрана за референтна държава членка.
(3) За подновяване на разрешението по ал. 2 заявителят или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което се прилагат:
1. документите по чл. 2 от Делегиран Регламент (ЕС) № 492/2014;
2. документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 9.
(4) Министърът на здравеопазването подновява разрешение за предоставяне на пазара на биоцид чрез последващо или паралелно взаимно признаване, когато Република България е избрана за заинтересована държава членка.
(5) За издаване на разрешението по ал. 4 заявителят или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което се прилагат:
1. документите по чл. 2 от Делегиран Регламент (ЕС) № 492/2014;
2. документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 10.
Чл. 17з. (1) Министърът на здравеопазването отменя или изменя издадените разрешения по чл. 17а, 17б, 17г и 17д по искане на притежателя на разрешението при спазване на изискванията на чл. 49 и 50 на Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За изменение на издадено разрешение по чл. 17а, 17г или 17д притежателят на разрешението или негов представител подава заявление на български език, към което се прилагат:
1. äàííè çà åäèííèÿ èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ÷ë. 23 îò Çàêîíà çà òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð èëè äîêóìåíò çà åêâèâàëåíòíà ðåãèñòðàöèÿ ïî ñìèñúëà íà çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äúðæàâà - ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè ïî çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà - ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî;
2. äîêóìåíòèòå ñúîòâåòíî ïî ÷ë. 5-8 îò Ðåãëàìåíò çà èçïúëíåíèå (ÅÑ) ¹ 354/2013;
3. документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 11.
(3) За изменение на издадено разрешение по чл. 17б притежателят на разрешението или негов представител подава уведомление на български език при спазване на изискванията на чл. 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013.
(4) Министърът на здравеопазването отменя или изменя издадените разрешения по чл. 17а, 17б, 17г и 17д в случаите по чл. 48 (1) на Регламент (ЕС) № 528/2012 при спазване на изискванията на чл. 48 (2) и (3) на Регламент (ЕС) № 528/2012.
Чл. 17и. (1) Министърът на здравеопазването издава разрешение за предоставяне на пазара на идентичен биоцид по чл. 2, 3 и 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят или негов представител подава заявление на български език, към което се прилагат:
1. документите по чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013;
2. документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 12.
Чл. 17к. (1) Министърът на здравеопазването издава разрешение за паралелна търговия на биоцид, който е разрешен в друга държава - членка на Европейския съюз, и е идентичен на биоцид, разрешен в Република България по чл. 53 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят или негов представител подава заявление на български език, към което се прилагат:
1. документите по чл. 53 (4) от Регламент (ЕС) № 528/2012;
2. документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 13.
Чл. 17л. (1) Министърът на здравеопазването по предложение на заявителя, който желае да получи разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди, и след като предварително писмено потвърди на заявителя, извършва оценяване на заявленията за издаване или подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 43 (1), (3) и (4), чл. 44 (1) и (2) и чл. 46 (1) и (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За извършване на оценката по ал. 1 заявителят заплаща държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 14.
Чл. 17м. (1) Министърът на здравеопазването по предложение на заявителя и след като предварително писмено потвърди на заявителя, извършва оценяване на заявленията за одобряване на дадено активно вещество за включване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012 или за последващи изменения на условията за одобряване на дадено активно вещество по чл. 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За извършване на оценката по ал. 1 заявителят заплаща държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 15.
Чл. 17н. (1) Министърът на здравеопазването издава временно разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 55 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012 след оценка на заявлението по чл. 17м.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което се прилага документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 16
Чл. 17о. (1) Министърът на здравеопазването по предложение на заявителя и след като предварително писмено потвърди на заявителя, извършва оценяване на заявленията за подновяване на одобрението на дадено активно вещество за включване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За извършване на оценката по ал. 1 заявителят заплаща държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 17.
Чл. 17п. Заявленията и документите за процедурите по чл. 17а-17о се подават в Министерството на здравеопазването чрез Регистъра за биоциди по чл. 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
Чл. 17р. Биоцидите, които се предоставят на пазара по реда на 
чл. 17а-17о, се класифицират, опаковат и етикетират в съответствие с разпоредбите на чл. 69 от Регламент (ЕО) № 528/2012 на български език.
Чл. 18. (1) Министърът на здравеопазването може да издаде разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди, съдържащи:
	съществуващо активно вещество/съществуващи активни вещества, които са оценени съгласно Регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията, но все още не са одобрени за този продуктов тип;

съществуващо активно вещество/съществуващи активни вещества, които в момента се оценяват съгласно Регламент (ЕС) № 1062/2014, но все още не са одобрени за този продуктов тип;
3. комбинация от активни вещества, посочени в т. 1 и 2, и за активни вещества, одобрени в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) В случаите по ал. 1 биоцидът се разрешава, когато:
1. съществуващите активни вещества в състава на биоцида са включени в Приложение II на  Регламент (ЕС) № 1062/2014 и няма решение на Европейската комисия за невключването им в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012;
2. продуктовият тип е включен в Приложение II на  Регламент (ЕС) 
№ 1062/2014 и няма решение на Европейската комисия за невключването му в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012;
3. лицето, установено на територията на Европейския съюз, което произвежда или внася съответно вещество - самостоятелно или в състава на биоцид, или което произвежда или предоставя на пазара биоцид, който е съставен от, съдържа или генерира това вещество, което е включено в списъка на Европейската агенция по химикали по чл. 95 (2) на Регламент (ЕС) № 528/2012, за продуктовия тип, към който спада биоцидът.
(3) Биоцидите, които отговарят на критериите по чл. 19 (4) от Регламент (ЕС) № 528/2012, не се разрешават за масова употреба.
×ë. 18à. Áèîöèäèòå ïî ÷ë. 18 ñå êëàñèôèöèðàò, îïàêîâàò è åòèêåòèðàò â ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçïîðåäáèòå íà Ðåãëàìåíò (ÅÎ) ¹ 1272/2008 (CLP) è íà ÷ë. 69 îò Ðåãëàìåíò (ÅÎ) ¹ 528/2012 íà áúëãàðñêè åçèê.
Чл. 18б. (1) За издаване на разрешение по чл. 18 лицето, което пуска на пазара биоцида, или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което прилага:
1. äàííè çà åäèííèÿ èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ÷ë. 23 îò Çàêîíà çà òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð èëè äîêóìåíò çà åêâèâàëåíòíà ðåãèñòðàöèÿ ïî ñìèñúëà íà çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äúðæàâà - ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè ïî çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà - ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî;
2. äîêóìåíòè çà ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 95 (2) íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 (ïèñìà çà äîñòúï ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 3 (1), áóêâà „ó“ îò Ðåãëàìåíò (ÅÎ) ¹ 528/2012, äîãîâîðè, ôàêòóðè è äðóãè);
3. техническо досие на биоцида;
4. информационен лист за безопасност по чл. 7б;
5. документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 18.
(2) Документите по ал. 1, т. 3 и 4 се представят на български език, един екземпляр - на хартиен, и три екземпляра - на електронен носител, придружени с декларация за идентичност на представената информация на хартиен и на електронен носител.
Чл. 18в. (1) В 45-дневен срок от датата на постъпване на документите по чл. 18б, ал. 2 се проверява пълнотата на данните в тях.
(2) При констатиране на непълноти в представените документи министърът на здравеопазването уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им.
(3) Министърът на здравеопазването може да удължи еднократно срока по ал. 2, когато заявителят представи обосновано искане за това.
(4) Когато заявителят не отстрани всички констатирани непълноти в документите в срока по ал. 2 или 3, процедурата по издаване на разрешение се прекратява.
(5) Министърът на здравеопазването издава разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди в 60-дневен срок от датата на подаване на документите по чл. 18б, ал. 2, съответно от датата на получаване на информацията по ал. 2 или 3.
Чл. 18г. (1) Министърът на здравеопазването преразглежда издаденото разрешение по чл. 18 в случай на:
1. наличие на нови данни за ефектите на активното вещество или на биоцида върху човека или околната среда;
2. искане от страна на заявителя;
3. промяна в търговската регистрация на лицето, което предоставя на пазара биоцид;
4. промяна на опаковката.
(2) В случаите по ал. 1 министърът на здравеопазването може да изисква допълнителна информация и да промени условията на издаденото разрешение.
(3) Промяна на разрешението се извършва при спазване изискванията на чл. 18 и след заплащане на държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 19.
(4) При промяна на издадено разрешение за предоставяне на пазара на биоцид министърът на здравеопазването може да определи срок за съхраняване, употреба или разпространение на наличните количества биоцид.
Чл. 18д. (1) Министърът на здравеопазването отменя издаденото разрешение по  чл. 18, когато:
1. заявителят е представил неверни и/или заблуждаващи данни за издаване на разрешението;
2. активното вещество е забранено за пускане на пазара и за употреба в Европейския съюз;
3. е постъпило мотивирано искане от притежателя на разрешението.
(2) Преди отмяна на разрешението по ал. 1 министърът на здравеопазването уведомява притежателя на разрешението.
(3) При отмяна на издадено разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди министърът на здравеопазването може да определи срок за съхраняване, употреба или разпространение на наличните количества биоцид.
×ë. 18å. (1) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî óòâúðæäàâà ñúñ çàïîâåä ñïèñúöè íà àêòèâíèòå âåùåñòâà, çà êîèòî èìà ðåøåíèå íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ, ÷å àêòèâíîòî âåùåñòâî íå ñå îäîáðÿâà çà âêëþ÷âàíå â Ñïèñúêà íà îäîáðåíèòå àêòèâíè âåùåñòâà â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ïî ÷ë. 9 (2) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012.
(2) Çàïîâåäòà ïî àë. 1 ñå îáíàðîäâà â „Äúðæàâåí âåñòíèê” è ñå ïóáëèêóâà íà ñòðàíèöàòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî â èíòåðíåò.
Чл. 18ж. (1) Когато има решение на Европейската комисия за одобряване на активно вещество за включване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012, министърът на здравеопазването издава ново разрешение за предоставяне на пазара на биоцид, променя или отменя издаденото разрешение по чл. 18.
(2) Когато има решение на Европейската комисия, че активно вещество не се одобрява за включване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012 за определени или за всички нотифицирани продуктови типове, министърът на здравеопазването променя или отменя издаденото по чл. 18 разрешение в съответствие с  Регламент (ЕС) № 1062/2014 и чл. 89 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(3) Издаването на ново разрешение, промяната или отмяната на издаденото разрешение по чл. 18 се извършва в съответствие с решението за одобряване или неодобряване на включването на активно вещество в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
×ë. 18ç. Ñ íàðåäáà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñå îïðåäåëÿò:
1. ôîðìàòà è ñúäúðæàíèåòî íà òåõíè÷åñêîòî äîñèå è äîêóìåíòèòå, êîèòî çàÿâèòåëÿò ïðåäñòàâÿ çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 18;
2. ôîðìàòà è ñúäúðæàíèåòî íà èçäàâàíèòå ðàçðåøåíèÿ çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 18.
×ë. 18è. (1) Â Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî ñå âîäè ðåãèñòúð íà ðàçðåøåíèòå áèîöèäè ïî ÷ë. 18. Ðåãèñòúðúò å ïóáëè÷åí è ñúäúðæà:
1. íîìåð è äàòà íà ðàçðåøåíèåòî çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèäà;
2. ñðîê íà âàëèäíîñò íà èçäàäåíîòî ðàçðåøåíèå, êîãàòî èìà îïðåäåëåí;
3. äàííè çà ëèöåòî, êîåòî ïðåäîñòàâÿ íà ïàçàðà áèîöèäà – íàèìåíîâàíèå, ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå;
4. íàèìåíîâàíèå íà áèîöèäà;
5. íàèìåíîâàíèå è êîíöåíòðàöèÿ íà àêòèâíîòî âåùåñòâî/àêòèâíèòå âåùåñòâà, âëèçàùè â ñúñòàâà íà áèîöèäà;
6. âèä íà áèîöèäà è îáëàñò íà ïðèëîæåíèå;
7. êàòåãîðèÿ íà óïîòðåáà;
8. äàòà íà îòìåíÿíå íà ðàçðåøåíèåòî;
9. ïðîìåíè â îáñòîÿòåëñòâàòà ïî ò. 1-7.
(2) Â ðåãèñòúðà ïî àë. 1 ñå îáîñîáÿâà îòäåëåí ðàçäåë, â êîéòî ïî ðåäà íà ïîäàâàíå ñå âïèñâàò ëèöàòà, ïîäàëè çàÿâëåíèå çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèåòî çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä, è ñå îïèñâàò áðîÿò è âèäúò íà ïðèëîæåíèòå êúì çàÿâëåíèåòî äîêóìåíòè. Â òîçè ðàçäåë ñå îòáåëÿçâà è äâèæåíèåòî íà ïðåïèñêàòà, îáðàçóâàíà ïî çàÿâëåíèåòî.
(3) Ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 18ç ñå îïðåäåëÿò óñëîâèÿòà è ðåäúò çà âîäåíå íà ðåãèñòúðà ïî àë. 1.
×ë. 19. (1) Ñ òàðèôàòà ïî ÷ë. 46 îò Çàêîíà çà çäðàâåòî Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò îïðåäåëÿ ðàçìåðà íà òàêñèòå çà:
1. èçãîòâÿíå íà ñòàíîâèùå çà ïðîâåæäàíå íà íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêà è ðàçâîéíà äåéíîñò ïî ÷ë. 17;
2. èçäàâàíå íà íàöèîíàëíî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 17à;
3. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî îïðîñòåíà ïðîöåäóðà ïî ÷ë. 17á;
4. ïîäíîâÿâàíå íà íàöèîíàëíî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ïî ÷ë. 17â;
5. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ÷ðåç ïîñëåäâàùî âçàèìíî ïðèçíàâàíå ïî ÷ë. 17ã;
6. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ÷ðåç ïàðàëåëíî âçàèìíî ïðèçíàâàíå ïî ÷ë. 17ä, àë. 1;
7. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ÷ðåç ïàðàëåëíî âçàèìíî ïðèçíàâàíå ïî ÷ë. 17ä, àë. 3;
8. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ÷ðåç âçàèìíî ïðèçíàâàíå ïî ÷ë. 17å;
9. ïîäíîâÿâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ïî ÷ë. 17ã è 17ä, êîãàòî Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ å èçáðàíà çà ðåôåðåíòíà äúðæàâà ÷ëåíêà;
10. ïîäíîâÿâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ïî ÷ë. 17ã è 17ä, êîãàòî Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ å èçáðàíà çà çàèíòåðåñîâàíà äúðæàâà ÷ëåíêà;
11. èçìåíåíèå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ïî ÷ë. 17à, 17ã è 17ä;
12. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà èäåíòè÷åí áèîöèä ïî ÷ë. 17è;
13. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïàðàëåëíà òúðãîâèÿ íà áèîöèä 
ïî ÷ë. 17ê;
14. îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà èçäàâàíå èëè çà ïîäíîâÿâàíå íà ðàçðåøåíèå íà Ñúþçà çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ïî ÷ë. 17ë;
15. îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà îäîáðÿâàíå íà àêòèâíî âåùåñòâî ïî ÷ë. 17ì;
16. èçäàâàíå íà âðåìåííî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 17í;
17. îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà ïîäíîâÿâàíå îäîáðåíèåòî íà àêòèâíî âåùåñòâî ïî ÷ë. 17î;
18. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 18;
19. ïðîìÿíà íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ïî ÷ë. 18;
20. èçäàâàíå íà âðåìåííî ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 30, àë. 5.
(2) Ñðåäñòâàòà îò òàêñèòå ïî àë. 1 ñå âíàñÿò êàòî ïðèõîä ïî áþäæåòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.
Чл. 19а. Министърът на здравеопазването изпраща доклад за прилагането на Регламент (ЕС) № 528/2012 до Европейската комисия в съответствие с чл. 65 (3) от регламента.”
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
§ 6. Ñúçäàâà ñå íîâà ãëàâà ÷åòâúðòà ñ íîâè ÷ë. 14 – 19à: 
„Ãëàâà ÷åòâúðòà
Ìåðêè çà ïðèëàãàíå íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 è çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèäè, ñúäúðæàùè ñúùåñòâóâàùè àêòèâíè âåùåñòâà, âêëþ÷åíè â Ïðèëîæåíèå II íà Äåëåãèðàí Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 1062/2014
×ë. 14. Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî å êîìïåòåíòåí îðãàí ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 81, (1) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012.
×ë. 14à. Áèîöèäèòå ñå ïðåäîñòàâÿò íà ïàçàðà è ñå óïîòðåáÿâàò, êîãàòî çà òÿõ èìà èçäàäåíî ðàçðåøåíèå ïî ðåäà íà òîçè çàêîí èëè â ñúîòâåòñòâèå ñ Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012.
Чл. 14б. На пазара се пускат третирани изделия, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 528/2012.
×ë. 15. (1) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ñúçäàâà ñúñ çàïîâåä Åêñïåðòåí ñúâåò ïî áèîöèäè.
(2) Â ñúâåòà ïî àë. 1 ó÷àñòâàò ïðåäñòàâèòåëè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî, íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå, íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî îáùåñòâåíî çäðàâå è àíàëèçè è íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè.
(3) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ìîæå äà ïðèâëè÷à ïðè íåîáõîäèìîñò â ðàáîòàòà íà ñúâåòà ïî àë. 1 è äðóãè ñïåöèàëèñòè ïî òîêñèêîëîãèÿ, åêîòîêñèêîëîãèÿ, õèìèÿ, áèîëîãèÿ, ìèêðîáèîëîãèÿ, âèðóñîëîãèÿ, ïàðàçèòîëîãèÿ è âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà.
(4) Ñúâåòúò ïî àë. 1 ïðàâè ïðåäëîæåíèå äî ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî çà:
1. èçãîòâÿíå íà ñòàíîâèùå çà ïðîâåæäàíå èëè çàáðàíà çà ïðîâåæäàíåòî íà íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêà è ðàçâîéíà äåéíîñò ïî ÷ë. 56, (2) è (3) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
2. èçäàâàíå íà íàöèîíàëíî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè ãðóïà áèîöèäè, èëè çà îòêàç èëè çà ïðåêðàòÿâàíå íà ïðîöåäóðàòà ïî ÷ë. 29 è 30 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
3. ïîäíîâÿâàíå íà íàöèîíàëíî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ïî ÷ë. 31 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
4. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè â ñúîòâåòñòâèå ñ îïðîñòåíà ïðîöåäóðà èëè çà îòêàç, èëè çà ïðåêðàòÿâàíå íà ïðîöåäóðàòà ïî ÷ë. 25 è 26 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
5. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî âçàèìíî ïðèçíàâàíå ïî ÷ë. 33 è 34 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 èëè çà îòêàç, èëè çà ïðîìÿíà íà óñëîâèÿòà íà èçäàäåíî ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 35-37 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
6. подновяване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид по взаимно признаване по реда на Делегиран Регламент (ЕС) № 492/2014;
7. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî âçàèìíî ïðèçíàâàíå ïî ÷ë. 39 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
8. îòìÿíà èëè èçìåíåíèå íà íàöèîíàëíî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ïî ÷ë. 48-50 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 è ïî ãëàâà ²² è ²²² îò Ðåãëàìåíò çà èçïúëíåíèå (ÅÑ) ¹ 354/2013 íà Êîìèñèÿòà îò 18 àïðèë 2013 ã. îòíîñíî èçìåíåíèÿòà íà áèîöèäè, ðàçðåøåíè ïî ðåäà íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà (OB, L 109/4 îò 19 àïðèë 2013 ã.), íàðè÷àí ïî-íàòàòúê „Ðåãëàìåíò çà èçïúëíåíèå (ÅÑ) ¹ 354/2013”;
9. îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, íàðè÷àíî ïî-íàòàòúê „ðàçðåøåíèå íà Ñúþçà“ çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè èëè çà ïðåêðàòÿâàíå íà ïðîöåäóðàòà ïî ÷ë. 43 (1), (3) è (4) è ïî ÷ë. 44 (1) è (2) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
10. îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà ïîäíîâÿâàíå íà ðàçðåøåíèå íà Ñúþçà çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä ïî ÷ë. 46 (1) è (2) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
11. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïàðàëåëíà òúðãîâèÿ íà áèîöèä èëè çà îòêàç, èëè çà îòìÿíà íà ðàçðåøåíèå çà ïàðàëåëíà òúðãîâèÿ íà áèîöèä ïî ÷ë. 53 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
12. îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà îäîáðÿâàíå íà àêòèâíî âåùåñòâî çà âêëþ÷âàíåòî ìó â Ñïèñúêà íà îäîáðåíèòå àêòèâíè âåùåñòâà â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç èëè çà ïðåêðàòÿâàíå íà ïðîöåäóðàòà ïî ÷ë. 7 è 8 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
13. îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà ïîäíîâÿâàíå íà îäîáðåíèåòî íà àêòèâíî âåùåñòâî çà âêëþ÷âàíåòî ìó â Ñïèñúêà íà îäîáðåíèòå àêòèâíè âåùåñòâà â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ïî ÷ë. 14 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
14. èçäàâàíå íà âðåìåííî ðàçðåøåíèå è óäúëæàâàíå íà ñðîêà ïî ÷ë. 55 (1) è (2) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
15. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà èäåíòè÷åí áèîöèä èëè çà îòêàç ïî ÷ë. 3 è 5 îò Ðåãëàìåíò çà èçïúëíåíèå (ÅÑ) ¹ 414/2013 íà Êîìèñèÿòà îò 6 ìàé 2013 ã. çà óñòàíîâÿâàíå íà ïðîöåäóðàòà çà ðàçðåøàâàíå íà èäåíòè÷íè áèîöèäè â ñúîòâåòñòâèå ñ Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà (OB, L 125/4 îò 7 ìàé 2013 ã.), íàðè÷àí ïî-íàòàòúê „Ðåãëàìåíò çà èçïúëíåíèå (ÅÑ) ¹ 414/2013”;
16. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 18â, àë. 5 èëè çà ïðåêðàòÿâàíå íà ïðîöåäóðàòà ïî ÷ë. 18â, àë. 4;
17. èçìåíåíèå íà ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 18ã, àë. 1 èëè çà îòìÿíà íà ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 18ä, àë. 1;
18. èçäàâàíå íà íîâî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä, çà èçìåíåíèå èëè çà îòìÿíà íà èçäàäåíè ðàçðåøåíèÿ â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 18æ, àë. 1 è 2.
×ë. 15à. (1) Çàñåäàíèÿòà íà ñúâåòà ïî ÷ë. 15, àë. 1 ñå ñìÿòàò çà ðåäîâíî ïðîâåäåíè, êîãàòî ïðèñúñòâàò ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà îò ÷ëåíîâåòå ìó.
(2) Ñúâåòúò ïî ÷ë. 15, àë. 1 ïðàâè ïðåäëîæåíèÿòà ïî ÷ë. 15, 
àë. 4 âúç îñíîâà íà ðåøåíèÿ, ïðèåòè ñ ìíîçèíñòâî ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà îò ïðèñúñòâàùèòå ÷ëåíîâå.
(3) ×ëåíîâåòå íà ñúâåòà ïî ÷ë. 15, àë. 1 ñà äëúæíè äà íå ðàçãëàñÿâàò èíôîðìàöèÿòà, ñòàíàëà èì èçâåñòíà ïðè èëè ïî ïîâîä èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå èì çàäúëæåíèÿ, êîÿòî ïðåäñòàâëÿâà ïðîèçâîäñòâåíà èëè òúðãîâñêà òàéíà. Òå ïîäïèñâàò äåêëàðàöèÿ çà ïîâåðèòåëíîñò íà äàííèòå.
(4) Ðàáîòàòà íà ñúâåòà ïî ÷ë. 15, àë. 1 ñå îáåçïå÷àâà ñúñ ñðåäñòâà îò áþäæåòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.
(5) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçäàâà ïðàâèëíèê çà îðãàíèçàöèÿòà è äåéíîñòòà íà ñúâåòà ïî ÷ë. 15, àë. 1.
(6) Ñ ïðàâèëíèêà ïî àë. 5 ñå îïðåäåëÿò è èçèñêâàíèÿòà çà îáðàçîâàíèåòî è êâàëèôèêàöèÿòà íà ÷ëåíîâåòå íà ñúâåòà ïî ÷ë. 15, àë. 1. 
×ë. 16. Â Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî ñå ñúçäàâà è àäìèíèñòðèðà íàöèîíàëíî èíôîðìàöèîííî áþðî â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 81 (2) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012 çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíñóëòàöèè íà ëèöàòà, êîèòî ïðåäîñòàâÿò íà ïàçàðà áèîöèäè, ïî ïîâîä íà òåõíèòå çàäúëæåíèÿ ïî èçïúëíåíèå íà ðåãëàìåíòà.
×ë. 17. (1) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî äàâà ñòàíîâèùå çà ïðîâåæäàíåòî íà íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêà è ðàçâîéíà äåéíîñò ïî ÷ë. 56 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012, âêëþ÷âàùè îïèòè èëè èçïèòâàíèÿ ñ íåðàçðåøåíè áèîöèäè èëè íåîäîáðåíè àêòèâíè âåùåñòâà, ïðè êîèòî â îêîëíàòà ñðåäà ñå îñâîáîæäàâà èëè ìîæå äà ñå îñâîáîäè áèîöèä èëè àêòèâíî âåùåñòâî.
(2) Ëèöåòî, êîåòî ùå èçâúðøâà îïèòà èëè èçïèòâàíåòî ïî àë. 1, ïðåäâàðèòåëíî ïèñìåíî óâåäîìÿâà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî, êàòî êúì óâåäîìëåíèåòî ïðèëàãà è:
1. äàííèòå ïî ÷ë. 56 (2) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
2. äîêóìåíò çà ïëàòåíà òàêñà ïî ÷ë. 19, àë. 1, ò. 1.
×ë. 17à. (1) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçäàâà íàöèîíàëíî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 29 è 30 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012.
(2) Çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèåòî ïî àë. 1 ëèöåòî, êîåòî ïóñêà çà ïúðâè ïúò íà ïàçàðà áèîöèäà èëè íåãîâ ïðåäñòàâèòåë, ïîäàâà çàÿâëåíèå íà áúëãàðñêè åçèê, êúì êîåòî ïðèëàãà:
1. äàííè çà åäèííèÿ èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ÷ë. 23 îò Çàêîíà çà òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð èëè äîêóìåíò çà åêâèâàëåíòíà ðåãèñòðàöèÿ â ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà - ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè â ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà - ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî; 
2. äîêóìåíòèòå ïî ÷ë. 20 (1), áóêâà “à” îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 21 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
3. äîêóìåíò çà ïëàòåíà òàêñà ïî ÷ë. 19, àë. 1, ò. 2.
×ë. 17á. (1) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçäàâà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèäè èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî îïðîñòåíà ïðîöåäóðà ïî ðåäà íà ÷ë. 26 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012, àêî îòãîâàðÿò íà óñëîâèÿòà ïî ÷ë. 25 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят или негов представител подава заявление на български език, към което прилага:
1. äàííè çà åäèííèÿ èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ÷ë. 23 îò Çàêîíà çà òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð èëè äîêóìåíò çà åêâèâàëåíòíà ðåãèñòðàöèÿ â ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà - ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè â ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà - ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî;
2. äîêóìåíòèòå ïî ÷ë. 20 (1), áóêâà “á” îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 21 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012;
3. äîêóìåíò çà ïëàòåíà òàêñà ïî ÷ë. 19, àë. 1, ò. 3.
Чл. 17в. (1) Министърът на здравеопазването подновява националното разрешение по чл. 17а, когато са налице условията по чл. 19 от Регламент (ЕС) 
№ 528/2012.
 (2) За подновяване на разрешението по ал. 1 притежателят на разрешението или негов представител подава заявление на български език, към което  прилага:
1. данни за единния идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за еквивалентна регистрация в съответствие със законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или в съответствие със законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. документите по чл. 31 (3) на Регламент (ЕС) № 528/2012;
3. документ за платена такса по чл. 19, ал. 1, т. 4.
Чл. 17г. (1) Министърът на здравеопазването издава разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди чрез последващо взаимно признаване на национално разрешение по реда на чл. 33 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което прилага:
1. разрешението, издадено от съответната държава - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път, придружено с превод на български език, извършен от преводач, сключил договор с Министерството на външните работи;
2. документ за платена такса по чл. 19, ал. 1, т. 5.
Чл. 17д. (1) Министърът на здравеопазването издава разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди чрез паралелно взаимно признаване, когато Република България е избрана за референтна държава членка по чл. 34 (1) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което прилага:
1. документите по чл. 34 (1), букви „а” и „б” от Регламент (ЕС) 
№ 528/2012;
2. документ за платена такса по чл. 19, ал. 1, т. 6.
(3) Министърът на здравеопазването издава разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди чрез паралелно взаимно признаване, когато Република България е избрана за заинтересована държава членка по чл. 34 (1), буква „б“ от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(4) За издаване на разрешението по ал. 3 заявителят или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което прилага:
1. документите по чл. 34 (2), букви „а” и „б” от Регламент (ЕС) 
№ 528/2012;
2. документ за платена такса по чл. 19, ал. 1, т. 7.
(5) Разрешенията по ал. 1 и 3 се издават по реда на чл. 34 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за биоцид или на група биоциди, които още не са разрешени в съответствие с чл. 17 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
Чл. 17е. (1) Министърът на здравеопазването по искане на официални или научни органи, които се занимават с контрол на вредителите или с опазване на общественото здраве, издава разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди, разрешени в друга държава - членка на Европейския съюз, чрез взаимно признаване на разрешението.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което прилага:
1. разрешението, издадено от съответната държава - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път, придружено с превод на български език, извършен от преводач, сключил договор с Министерството на външните работи;
2. документ за платена такса по чл. 19, ал. 1, т. 8.
(3) Разрешенията по ал. 1 се издават по реда на чл. 33 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
Чл. 17ж. (1) Министърът на здравеопазването подновява разрешението за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 17г и 17д по реда на Делегиран Регламент (ЕС) № 492/2014.
(2) Министърът на здравеопазването подновява разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди  чрез последващо или паралелно взаимно признаване, когато Република България е избрана за референтна държава членка.
(3) За подновяване на разрешението по ал. 2 заявителят или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което прилага:
1. документите по чл. 2 от Делегиран Регламент (ЕС) № 492/2014;
2. документ за платена такса по чл. 19, ал. 1, т. 9.
(4) Министърът на здравеопазването подновява разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди чрез последващо или паралелно взаимно признаване, когато Република България е избрана за заинтересована държава членка.
(5) За издаване на разрешението по ал. 4 заявителят или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което прилага:
1. документите по чл. 2 от Делегиран Регламент (ЕС) № 492/2014;
2. документ за платена такса по чл. 19, ал. 1, т. 10.
Чл. 17з. (1) Министърът на здравеопазването отменя или изменя издадените разрешения по чл. 17а, 17б, 17г и 17д по искане на притежателя на разрешението при спазване на изискванията на чл. 49 и 50 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За изменение на издаденото разрешение по чл. 17а, 17г или 17д притежателят на разрешението или негов представител подава заявление на български език, към което прилага:
1. äàííè çà åäèííèÿ èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ÷ë. 23 îò Çàêîíà çà òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð èëè äîêóìåíò çà åêâèâàëåíòíà ðåãèñòðàöèÿ â ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà - ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè â ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà - ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî;
2. ñúîòâåòíèòå äîêóìåíòè ïî ÷ë. 5-8 îò Ðåãëàìåíò çà èçïúëíåíèå (ÅÑ) ¹ 354/2013;
3. документ за платена такса по чл. 19, ал. 1, т. 11.
(3) За изменение на издаденото разрешение по чл. 17б притежателят на разрешението или негов представител подава уведомление на български език при спазване на изискванията на чл. 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013.
(4) Министърът на здравеопазването отменя или изменя издадените разрешения по чл. 17а, 17б, 17г и 17д в случаите по чл. 48 (1) на Регламент (ЕС) № 528/2012 при спазване на изискванията на чл. 48 (2) и (3) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
Чл. 17и. (1) Министърът на здравеопазването издава разрешение за предоставяне на пазара на идентичен биоцид по чл. 2, 3 и 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят или негов представител подава заявление на български език, към което прилага:
1. документите по чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013;
2. документ за платена такса по чл. 19, ал. 1, т. 12.
Чл. 17к. (1) Министърът на здравеопазването издава разрешение за паралелна търговия на биоцид, който е разрешен в друга държава - членка на Европейския съюз, и е идентичен на биоцид, разрешен в Република България по чл. 53 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят или негов представител подава заявление на български език, към което прилага:
1. документите по чл. 53 (4) от Регламент (ЕС) № 528/2012;
2. документ за платена такса по чл. 19, ал. 1, т. 13.
Чл. 17л. (1) Министърът на здравеопазването оценява заявленията за издаване или подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 43 (1), (3) и (4), чл. 44 (1) и (2) и чл. 46 (1) и (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва след предварително писмено съгласие от министъра на здравеопазването до заявителя.
(3) За извършване на оценката по ал. 1 заявителят заплаща такса по чл. 19, ал. 1, т. 14.
Чл. 17м. (1) Министърът на здравеопазването оценява заявленията за одобряване на дадено активно вещество за включване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012 или за последващи изменения на условията за одобряване на дадено активно вещество по чл. 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва след предварително писмено съгласие от министъра на здравеопазването до заявителя.

(3) За извършване на оценката по ал. 1 заявителят заплаща такса по чл. 19, ал. 1, т. 15.
Чл. 17н. (1) Министърът на здравеопазването издава временно разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по 
чл. 55 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012 след оценка на заявлението по чл. 17м.
(2) За издаване на разрешението по ал. 1 заявителят подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което  прилага документ за платена такса по чл. 19, ал. 1, т. 16
Чл. 17о. (1) Министърът на здравеопазването по предложение на заявителя и след като предварително писмено потвърди на заявителя, извършва оценяване на заявленията за подновяване на одобрението на дадено активно вещество за включване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За извършване на оценката по ал. 1 заявителят заплаща такса по чл. 19, ал. 1, т. 17.
Чл. 17п. Заявленията и документите за процедурите по чл. 17а-17о се подават в Министерството на здравеопазването чрез Регистъра за биоциди по чл. 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
Чл. 17р. Биоцидите, които се предоставят на пазара по реда на 
чл. 17а-17о, се класифицират, опаковат и етикетират в съответствие с разпоредбите на чл. 69 от Регламент (ЕО) № 528/2012 на български език.
Чл. 18. (1) Министърът на здравеопазването може да издаде разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди, съдържащи:
съществуващо активно вещество/съществуващи активни вещества, които са оценени съгласно Делегиран Регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията, но все още не са одобрени за този продуктов тип;
съществуващо активно вещество/съществуващи активни вещества, които в момента се оценяват съгласно Делегиран Регламент (ЕС) № 1062/2014, но все още не са одобрени за този продуктов тип;
3. комбинация от активни вещества, посочени в т. 1 и 2, и за активни вещества, одобрени в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) В случаите по ал. 1 биоцидът се разрешава, когато:
1. съществуващите активни вещества в състава на биоцида са включени в Приложение II на  Делегиран Регламент (ЕС) № 1062/2014 и няма решение на Европейската комисия за невключването им в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) 
№ 528/2012;
2. продуктовият тип е включен в Приложение II на  Делегиран Регламент (ЕС) № 1062/2014 и няма решение на Европейската комисия за невключването му в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012;
3. лицето е установено на територията на Европейския съюз и произвежда или внася съответно вещество - самостоятелно или в състава на биоцид, или произвежда или предоставя на пазара биоцид, който е съставен от, съдържа или генерира това вещество, което е включено в списъка на Европейската агенция по химикали по чл. 95 (2) на Регламент (ЕС) № 528/2012, за продуктовия тип, към който спада биоцидът.
(3) Биоцидите, които отговарят на критериите по чл. 19 (4) от Регламент (ЕС) № 528/2012, не се разрешават за масова употреба.
×ë. 18à. Áèîöèäèòå ïî ÷ë. 18 ñå êëàñèôèöèðàò, îïàêîâàò è åòèêåòèðàò â ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçïîðåäáèòå íà Ðåãëàìåíò (ÅÎ) ¹ 1272/2008 (CLP) è íà ÷ë. 69 îò Ðåãëàìåíò (ÅÎ) ¹ 528/2012 íà áúëãàðñêè åçèê.
Чл. 18б. (1) За издаване на разрешение по чл. 18 лицето, което пуска на пазара биоцида, или негов представител подава в Министерството на здравеопазването заявление на български език, към което прилага:
1. äàííè çà åäèííèÿ èäåíòèôèêàöèîíåí êîä ïî ÷ë. 23 îò Çàêîíà çà òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð èëè äîêóìåíò çà åêâèâàëåíòíà ðåãèñòðàöèÿ â ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà - ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè â ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàêîíîäàòåëñòâîòî íà äðóãà äúðæàâà - ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî;
2. äîêóìåíòè çà ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 95 (2) íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 
¹ 528/2012, êîèòî ìîãàò äà áúäàò ïèñìà çà äîñòúï ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 3 (1), áóêâà „ó“ îò Ðåãëàìåíò (ÅÎ) ¹ 528/2012, äîãîâîðè, ôàêòóðè è äðóãè;
3. техническо досие на биоцида;
4. информационен лист за безопасност по чл. 7б;
5. документ за платена такса по чл. 19, ал. 1, т. 18.
(2) Документите по ал. 1, т. 3 и 4 се представят на български език, един екземпляр - на хартиен, и три екземпляра - на електронен носител, придружени с декларация за идентичност на представената информация на хартиен и на електронен носител.
Чл. 18в. (1) В 45-дневен срок от датата на постъпване на документите по чл. 18б, ал. 2 се проверява пълнотата на данните в тях.
(2) При констатиране на непълноти в представените документи министърът на здравеопазването уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им.
(3) Министърът на здравеопазването може да удължи еднократно срока по ал. 2, когато заявителят представи обосновано искане за това.
(4) Когато заявителят не отстрани всички констатирани непълноти в документите в срока по ал. 2 или 3, процедурата по издаване на разрешение се прекратява.
(5) Министърът на здравеопазването издава разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди в 60-дневен срок от датата на подаване на документите по чл. 18б, ал. 2, съответно от датата на получаване на информацията по ал. 2 или 3.
Чл. 18г. (1) Министърът на здравеопазването преразглежда издаденото разрешение по чл. 18 в случай на:
1. наличие на нови данни за ефектите на активното вещество или на биоцида върху човека или околната среда;
2. искане от страна на заявителя;
3. промяна в търговската регистрация на лицето, което предоставя на пазара биоцид;
4. промяна на опаковката.
(2) В случаите по ал. 1 министърът на здравеопазването може да изисква допълнителна информация и да промени условията на издаденото разрешение.
(3) Изменение на разрешението се извършва при спазване изискванията на чл. 18 и след заплащане на такса по чл. 19, ал. 1, 
т. 19.
(4) При изменение на издадено разрешение за предоставяне на пазара на биоцид министърът на здравеопазването може да определи срок за съхраняване, употреба или разпространение на наличните количества биоцид.
Чл. 18д. (1) Министърът на здравеопазването отменя издаденото разрешение по  чл. 18, когато:
1. заявителят е представил неверни и/или заблуждаващи данни за издаване на разрешението;
2. активното вещество е забранено за пускане на пазара и за употреба в Европейския съюз;
3. е постъпило мотивирано искане от притежателя на разрешението.
(2) Преди отмяна на разрешението по ал. 1 министърът на здравеопазването уведомява притежателя на разрешението.
(3) При отмяна на издадено разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди министърът на здравеопазването може да определи срок за съхраняване, употреба или разпространение на наличните количества биоцид.
×ë. 18å. (1) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî óòâúðæäàâà ñúñ çàïîâåä ñïèñúöè íà àêòèâíèòå âåùåñòâà, çà êîèòî èìà ðåøåíèå íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ, ÷å àêòèâíîòî âåùåñòâî íå ñå îäîáðÿâà çà âêëþ÷âàíå â Ñïèñúêà íà îäîáðåíèòå àêòèâíè âåùåñòâà â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ïî ÷ë. 9 (2) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 528/2012.
(2) Çàïîâåäòà ïî àë. 1 ñå îáíàðîäâà â „Äúðæàâåí âåñòíèê” è ñå ïóáëèêóâà íà ñòðàíèöàòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî â èíòåðíåò.
Чл. 18ж. (1) Когато има решение на Европейската комисия за одобряване на активно вещество за включване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) 
№ 528/2012, министърът на здравеопазването издава ново разрешение за предоставяне на пазара на биоцид, изменя или отменя издаденото разрешение по чл. 18.
(2) Когато има решение на Европейската комисия, че активно вещество не се одобрява за включване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012 за определени или за всички нотифицирани продуктови типове, министърът на здравеопазването изменя или отменя издаденото по чл. 18 разрешение в съответствие с Делегиран  Регламент (ЕС) № 1062/2014 и чл. 89 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(3) Издаването на ново разрешение, изменението или отмяната на издаденото разрешение по чл. 18 се извършва в съответствие с решението за одобряване или неодобряване на включването на активно вещество в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
×ë. 18ç. Ñ íàðåäáà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñå îïðåäåëÿò ôîðìàòà è ñúäúðæàíèåòî íà:
1. òåõíè÷åñêîòî äîñèå è äîêóìåíòèòå, êîèòî çàÿâèòåëÿò ïðåäñòàâÿ çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 18;
2. èçäàâàíèòå ðàçðåøåíèÿ çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 18. 
×ë. 18è. (1) Â Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî ñå âîäè ðåãèñòúð íà ðàçðåøåíèòå áèîöèäè ïî ÷ë. 18. Ðåãèñòúðúò å ïóáëè÷åí è ñúäúðæà:
1. íîìåð è äàòà íà ðàçðåøåíèåòî çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèäà;
2. ñðîê íà âàëèäíîñò íà èçäàäåíîòî ðàçðåøåíèå, êîãàòî èìà îïðåäåëåí;
3. äàííè çà ëèöåòî, êîåòî ïðåäîñòàâÿ íà ïàçàðà áèîöèäà – íàèìåíîâàíèå, ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå;
4. íàèìåíîâàíèå íà áèîöèäà;
5. íàèìåíîâàíèå è êîíöåíòðàöèÿ íà àêòèâíîòî âåùåñòâî/àêòèâíèòå âåùåñòâà, âëèçàùè â ñúñòàâà íà áèîöèäà;
6. âèä íà áèîöèäà è îáëàñò íà ïðèëîæåíèå;
7. êàòåãîðèÿ íà óïîòðåáà;
8. äàòà íà îòìÿíà íà ðàçðåøåíèåòî;
9. ïðîìåíè â îáñòîÿòåëñòâàòà ïî ò. 1-7.
(2) Â ðåãèñòúðà ïî àë. 1 ñå îáîñîáÿâà îòäåëåí ðàçäåë, â êîéòî ïî ðåäà íà ïîäàâàíå ñå âïèñâàò ëèöàòà, ïîäàëè çàÿâëåíèå çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèåòî çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä, è ñå îïèñâàò áðîÿò è âèäúò íà ïðèëîæåíèòå êúì çàÿâëåíèåòî äîêóìåíòè. Â òîçè ðàçäåë ñå îòáåëÿçâà è äâèæåíèåòî íà ïðåïèñêàòà, îáðàçóâàíà ïî çàÿâëåíèåòî.
(3) Ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 18ç ñå îïðåäåëÿò óñëîâèÿòà è ðåäúò çà âîäåíå íà ðåãèñòúðà ïî àë. 1.
×ë. 19. (1) Ñ òàðèôàòà ïî ÷ë. 46 îò Çàêîíà çà çäðàâåòî Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò îïðåäåëÿ äúðæàâíè òàêñè çà:
1. èçãîòâÿíå íà ñòàíîâèùå çà ïðîâåæäàíå íà íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêà è ðàçâîéíà äåéíîñò ïî ÷ë. 17;
2. èçäàâàíå íà íàöèîíàëíî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè èëè ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 17à;
3. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî îïðîñòåíà ïðîöåäóðà ïî ÷ë. 17á;
4. ïîäíîâÿâàíå íà íàöèîíàëíî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 17â;
5. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ÷ðåç ïîñëåäâàùî âçàèìíî ïðèçíàâàíå ïî ÷ë. 17ã;
6. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè ãðóïà áèîöèäè ÷ðåç ïàðàëåëíî âçàèìíî ïðèçíàâàíå ïî ÷ë. 17ä, àë. 1;
7. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè ãðóïà áèîöèäè ÷ðåç ïàðàëåëíî âçàèìíî ïðèçíàâàíå ïî ÷ë. 17ä, àë. 3;
8. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè ãðóïà áèîöèäè ÷ðåç âçàèìíî ïðèçíàâàíå ïî ÷ë. 17å;
9. ïîäíîâÿâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 17ã è 17ä, êîãàòî Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ å èçáðàíà çà ðåôåðåíòíà äúðæàâà ÷ëåíêà;
10. ïîäíîâÿâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 17ã è 17ä, êîãàòî Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ å èçáðàíà çà çàèíòåðåñîâàíà äúðæàâà ÷ëåíêà;
11. èçìåíåíèå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 17à, 17ã è 17ä;
12. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà èäåíòè÷åí áèîöèä ïî ÷ë. 17è;
13. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïàðàëåëíà òúðãîâèÿ íà áèîöèä 
ïî ÷ë. 17ê;
14. îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà èçäàâàíå èëè çà ïîäíîâÿâàíå íà ðàçðåøåíèå íà Ñúþçà çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 17ë;
15. îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà îäîáðÿâàíå íà àêòèâíî âåùåñòâî ïî ÷ë. 17ì;
16. èçäàâàíå íà âðåìåííî ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 17í;
17. îöåíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà ïîäíîâÿâàíå îäîáðåíèåòî íà àêòèâíî âåùåñòâî ïî ÷ë. 17î;
18. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè íà ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 18;
19. ïðîìÿíà íà ðàçðåøåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè ãðóïà áèîöèäè ïî ÷ë. 18;
20. èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 30, àë. 5.
(2) Ñðåäñòâàòà îò òàêñèòå ïî àë. 1 ñå âíàñÿò êàòî ïðèõîä ïî áþäæåòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.
Чл. 19а. Министърът на здравеопазването изпраща доклад за прилагането на Регламент (ЕС) № 528/2012 до Европейската комисия в съответствие с чл. 65 (3) от същия регламент.”

§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и Националния център по опазване на общественото здраве” се заменят с „Националния център по обществено здраве и анализи и Изпълнителната агенция по околна среда” и пред тях се поставя запетая.
2. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Работата на експертния съвет се обезпечава:
	по оценка на приоритетни вещества по смисъла на ал. 6 - със средства от Европейската агенция по химикали, в съответствие с чл. 14 (1) от Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията за таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикали, в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1907/2006 (REACH) (ОВ, L 107, 17.04.2008 г.);

2. по изготвяне на мотивирано предложение и досие за ограничаване, разрешаване или хармонизиране на класификацията и етикетирането на опасни вещества по смисъла на ал. 7 и 9 - със средства от бюджета на Министерството на околната среда и водите.”
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и Националния център по опазване на общественото здраве” се заменят с „Националния център по обществено здраве и анализи и Изпълнителната агенция по околна среда”. 
2. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Работата на експертния съвет се обезпечава:
по извършване на оценка по смисъла на ал. 6 - със средства от Европейската агенция по химикали, в съответствие с чл. 14 (1) от Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 г. относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите, в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ, L 107/6 от 17 април 2008 г.);
2. по изготвяне на мотивирано предложение и разглеждане на предложения по смисъла на ал. 7 и 9 - със средства от бюджета на Министерството на околната среда и водите.“

§ 8. В чл. 21б, ал. 2 думите „Националния център по опазване на общественото здраве” се заменят с „Националния център по обществено здраве и анализи”.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 8.

§ 9. В чл. 21в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „на пазара смеси” се поставя запетая и се добавя „в т. ч. биоциди”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията по ал. 1 се представя преди първото пускане на пазара на химичните смеси от всички вносители или потребители надолу по веригата.”
3. В ал. 6 след думата „смеси” се поставя запетая и се добавя „в т. ч. с биоциди”.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 9.

§ 10. В чл. 21д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Министърът на колната среда и водите утвърждава със заповед случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО.
(4) Заповедитe по ал. 3 се обнародват в „Държавен вестник“ и се публикуват на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.”
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 10.

§ 11. Â çàãëàâèåòî íà ãëàâà øåñòà äóìèòå „Ðåãëàìåíò ¹ (ÅÎ) 689/2008” ñå çàìåíÿò ñ „Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 649/2012”.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
§ 11. Â íàèìåíîâàíèåòî íà ãëàâà øåñòà äóìèòå „Ðåãëàìåíò ¹ (ÅÎ) 689/2008” ñå çàìåíÿò ñ „Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 649/2012”.

§ 12. В чл. 22 думите “Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с “Регламент (ЕС) № 649/2012”.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12.

§ 13. Член 22а се изменя така:
„Чл. 22а. (1) Преди първия за годината износ на опасно химично вещество в самостоятелен вид или в смес съгласно чл. 8 (2) от Регламент (ЕС) № 649/2012, или в състава на изделие съгласно чл. 15 (1) от Регламент (ЕС) 
№ 649/2012 износителят подава до Министерството на околната среда и водите уведомление за износ по електронен път чрез базата данни на Европейската агенция по химикали в съответствие със срока и във формата, определени в чл. 8 (2) от Регламент (ЕС) № 649/2012.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилага информационен лист за безопасност на химичното вещество или сместа, изготвен в съответствие с Приложение II на Регламент № (EO) 1907/2006 (REACH) и с чл. 17 (4) от Регламент (ЕС) № 649/2012.
(3) При допуснати грешки и непълноти в уведомлението по ал. 1 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява за това износителя чрез базата данни на Европейската агенция по химикали в 5-дневен срок от датата на подаване на информацията по чл. 8 (2) от Регламент (ЕС) № 649/2012.
(4) Износителят отстранява допуснатите грешки и непълноти в 
5-дневен срок от датата на получаване на уведомлението по ал. 3. 
(5) Износът на химикали от части 2 и 3 на Приложение І на Регламент (ЕС) № 649/2012 е предмет на писмено съгласие от страна на компетентните органи на държавите по местоназначение.
(6) За обработка на уведомлението по ал. 1 износителят заплаща такса на основание чл. 8 (8) от Регламент (ЕС) № 649/2012 съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.”
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 13.

§ 14. Член 22б се отменя.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 14.

§ 15. Член 22в се отменя.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 15.

§ 16. В чл. 22г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 689/2008 по реда на чл. 21 от регламента” се заменят с „Регламент (ЕС) № 649/2012 по реда на чл. 22 (1) от същия регламент”.
2. В ал. 2 думите „чл. 17 от Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с „чл. 18 от Регламент (ЕС) № 649/2012”.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите “Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с “Регламент (ЕС) № 649/2012”;
б) в т. 3 думата „регистрирани” се заличава, а думите „чл. 7 и на чл. 13 (6) от Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с „чл. 8 и на чл. 14 (6) от Регламент (ЕС) № 649/2012”.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 16.

§ 17. В чл. 22д навсякъде думите „Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с „Регламент (ЕС) № 649/2012”, а думите „чл. 9“ се заменят с „чл. 10“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 17.

§ 18. В чл. 22ж се създава ал. 3:
„(3) Притежателят на запаси в количества над 50 кг на опасни вещества от Приложение I и/или Приложение II на Регламент (ЕО) № 850/2004, чиято употреба е разрешена, представя на министъра на околната среда и водите информация относно вида и количеството на тези запаси и мерките за безопасното им съхранение в сроковете, определени в чл. 5 (2) от Регламент (ЕО) № 850/2004.”
Ðàáîòíàòà ãðóïà ïîäêðåïÿ òåêñòà íà âíîñèòåëÿ çà § 18.

§ 19. Ñúçäàâà ñå ãëàâà øåñòà „à”:
„Ãëàâà øåñòà „à”
Ìåðêè çà ïðèëàãàíå íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 98/2013
Чл. 23. Прекурсори на взривни вещества под ограничение по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 98/2013 не се предоставят, въвеждат, притежават или използват от масовия потребител.
Чл. 24. В съответствие с чл. 5 на Регламент (ЕС) № 98/2013 икономическите оператори етикетират или се уверяват, че е поставен етикет на прекурсорите на взривни вещества под ограничение, в който се посочва, че закупуването, притежаването или използването на прекурсори на взривни вещества под ограничение от масовия потребител е забранено.
Чл. 24а. (1) Министерството на вътрешните работи е национална точка за контакт по смисъла на чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 98/2013.
(2) Икономическите оператори докладват на националната точка за контакт по ал. 1 всички подозрителни транзакции или опити за такива и значителни липси и кражби на веществата, посочени в Приложение I и II на Регламент (ЕС) № 98/2013, в съответствие с разпоредбите на чл. 9 (3) и (4) от регламента.
(3) Докладването по ал. 2 се извършва при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
×ë. 24á. Çàäúëæåíèÿòà ïî ÷ë. 9 (6) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 98/2013 ñå èçïúëíÿâàò ÷ðåç îñèãóðÿâàíå íà äîñòúï äî íàñîêèòå çà ïðèëàãàíå íà ðåãëàìåíòà íà èíòåðíåò ñòðàíèöèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî è íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè.”
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19:
§ 19. Ñëåä ÷ë. 22æ ñå ñúçäàâà ãëàâà øåñòà „à” ñ íîâè ÷ë. 23, 24 è 24à è ÷ë. 24á:
„Ãëàâà øåñòà „à”
Ìåðêè çà ïðèëàãàíå íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 98/2013
Чл. 23. Прекурсори на взривни вещества под ограничение по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 98/2013 не се предоставят, въвеждат, притежават или използват от масовия потребител.
Чл. 24. В съответствие с чл. 5 на Регламент (ЕС) № 98/2013 икономическите оператори етикетират или се уверяват, че е поставен етикет на прекурсорите на взривни вещества под ограничение, в който се посочва, че закупуването, притежаването или използването на прекурсори на взривни вещества под ограничение от масовия потребител е забранено.
Чл. 24а. (1) Министерството на вътрешните работи е национално звено за контакт по смисъла на чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 98/2013.
(2) Икономическите оператори докладват на националното звено за контакт по ал. 1 всички подозрителни транзакции или опити за такива и значителни липси и кражби на веществата, посочени в Приложение I и Приложение II на Регламент (ЕС) № 98/2013, в съответствие с разпоредбите на чл. 9 (3) и (4) от същия регламента.
(3) Докладването по ал. 2 се извършва при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
×ë. 24á. Çàäúëæåíèÿòà ïî ÷ë. 9 (6) îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 98/2013 ñå èçïúëíÿâàò ÷ðåç îñèãóðÿâàíå íà äîñòúï äî íàñîêèòå çà ïðèëàãàíå íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ íà ñúùèÿ ðåãëàìåíò íà èíòåðíåò ñòðàíèöèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî è íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè.”

§ 20. Заглавието на глава седма се изменя така:
„Контрол върху химичните вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси и в изделия”
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20:
§ 20. Наименованието на глава седма се изменя така: „Контрол върху химичните вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси и в изделия”

§ 21. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 2а:
„2а. етикетиране на прекурсори на взривни вещества под ограничение съгласно Регламент (ЕС) № 98/2013;”.
2. в т. 12 думите “Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с “Регламент (ЕС) № 649/2012”.
3. В т. 13 думите “Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с “Регламент (ЕС) № 649/2012”.
4. Ñúçäàâà ñå ò. 14à:
„14à. çàáðàíà çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïðåêóðñîðè íà âçðèâíè âåùåñòâà ïîä îãðàíè÷åíèå íà ìàñîâèÿ ïîòðåáèòåë ñúãëàñíî ÷ë. 23;”.
5. Създава се т. 17а:
„17а. ограничаване на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителски перилни детергенти и потребителски детергенти за автоматични съдомиялни машини съгласно Регламент (ЕС) № 259/2012;”.
6. Точка 20 се изменя така:
„20. предоставяне на пазара и професионалната употреба на биоциди;”.
7. Създават се т. 20а и 20б:
„20а. съответствие с чл. 95 (2) на Регламент (ЕС) № 528/2012;
20б. пускане на пазара на третирани изделия;”.
8. В т. 22 думата „пуснатите” се заменя с „предоставените”.
9. Създава се т. 25:
„25. докладване на подозрителни транзакции или опити за такива и на значителни липси и кражби на веществата, посочени в Приложение I и Приложение II на Регламент (ЕС) № 98/2013.”
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 21.

§ 22. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1 числото „17” се заменя със „17а”.
2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Органите на държавен здравен контрол по Закона за здравето упражняват контрол в случаите по чл. 25, т. 1, 2, 2а, 7, 10, 14а и 18-22 с цел опазване здравето на населението.”
3. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите по чл. 25, т. 25 министърът на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица упражняват контрол по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.”
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 22.

§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 навсякъде думите “Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с “Регламент (ЕС) № 649/2012”.
2. В ал. 6 след думите „химично вещество” се добавя „в самостоятелен вид, в състава на смес или в изделие”, след думите „безопасността на хората” се добавя „и/или околната среда”, а думите „или оправомощено от него длъжностно лице може да разпореди” се заменят с „и/или министърът на околната среда и водите или оправомощени от тях длъжностни лица могат да разпоредят”.
3. В ал. 7 накрая се добавя „и/или за околната среда”.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23:
§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 навсякъде думите “Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с “Регламент (ЕС) № 649/2012”.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато се установи, че пуснато на пазара химично вещество в самостоятелен вид, в състава на смес или в изделие, смес и/или биоцид не съответства на разпоредбите на този закон, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и/или на регламентите, посочени в чл. 1, т. 3, и веществото, сместа и/или биоцидът представлява риск за здравето и безопасността на хората и/или околната среда, министърът на здравеопазването и/или министърът на околната среда и водите или оправомощени от тях длъжностни лица може да разпоредят незабавно и ефективно изтегляне на веществото, сместа и/или биоцида от пазара за сметка на лицата, отговорни за пускането на пазара или изземване от крайния потребител.”
3. В ал. 7 накрая се добавя „и/или за околната среда”.

§ 24. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „или регистриран биоцид с нисък риск” се заличават.
2. В ал. 5:
а) изречение първо се изменя така: 
„При възникване на непосредствена опасност за човека и/или околната среда, която не може да бъде отстранена чрез други средства, министърът на здравеопазването по изключение може да разреши по реда и в срока, предвидени в чл. 55 (1) от Регламент (ЕС) № 528/2012, предоставянето на пазара или употребата на биоцид, който не отговаря на изискванията на глава четвърта.“;
б) изречение второ се заличава.
3. Алинея 7 се отменя.
4. В ал. 8 думите „чл. 19щ, ал. 1, т. 26” се заменят с „чл. 19, 
ал. 1, т. 20”.
5. Алинеи 9 и 10 се отменят.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24:
§ 24. Â ÷ë. 30 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 3 äóìèòå „èëè ðåãèñòðèðàí áèîöèä ñ íèñúê ðèñê” ñå çàëè÷àâàò.
2. В ал. 5, изречение първо думите „пускането на пазара” се заменят с „по реда и в срока, предвидени в чл. 55 (1) от Регламент (ЕС) № 528/2012 предоставянето на пазара или употребата“, а изречение второ се заличава. 
3. Àëèíåÿ 7 ñå îòìåíÿ.
4. Â àë. 8 äóìèòå „ñúãëàñíî òàðèôàòà ïî ÷ë. 19ù, àë. 1, ò. 26” ñå çàìåíÿò ñ „ïî ÷ë. 19, àë. 1, ò. 20”.
5. Àëèíåè 9 è 10 ñå îòìåíÿò.

§ 25. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 30à:
„×ë. 30à. (1) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïî ïðåäëîæåíèå íà ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ìîæå âðåìåííî äà çàáðàíè èëè äà îãðàíè÷è ïðåäîñòàâÿíåòî, ïðèòåæàâàíåòî è èçïîëçâàíåòî íà âåùåñòâà, êîèòî íå ñà âêëþ÷åíè â Ïðèëîæåíèå I è II íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 98/2013, â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 13 (1) îò ðåãëàìåíòà.
(2) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïî ïðåäëîæåíèå íà ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ìîæå äîïúëíèòåëíî äà îãðàíè÷è èëè çàáðàíè ïðåäîñòàâÿíåòî, ïðèòåæàâàíåòî è èçïîëçâàíåòî íà âåùåñòâà îò Ïðèëîæåíèå I íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 98/2013 â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 13 (2) îò ðåãëàìåíòà è íà âåùåñòâà îò Ïðèëîæåíèå II íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 98/2013 â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 13 (3) îò ðåãëàìåíòà.
(3) При налагане на мярка по ал. 1 и/или 2 министърът на здравеопазването незабавно информира за това Европейската комисия и другите държави членки, като излага мотивите за своето решение.”
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25:
§ 25. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 30à:
„×ë. 30à. (1) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïî ïðåäëîæåíèå íà ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ìîæå âðåìåííî äà çàáðàíè èëè äà îãðàíè÷è ïðåäîñòàâÿíåòî, ïðèòåæàâàíåòî è èçïîëçâàíåòî íà âåùåñòâà, êîèòî íå ñà âêëþ÷åíè â Ïðèëîæåíèå I è Ïðèëîæåíèå II íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 98/2013, â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 13 (1) îò ñúùèÿ ðåãëàìåíò.
(2) Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïî ïðåäëîæåíèå íà ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ìîæå äîïúëíèòåëíî äà îãðàíè÷è èëè çàáðàíè ïðåäîñòàâÿíåòî, ïðèòåæàâàíåòî è èçïîëçâàíåòî íà âåùåñòâà îò Ïðèëîæåíèå I  è Ïðèëîæåíèå II íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 98/2013 â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 13 (2) è (3) îò ñúùèÿ ðåãëàìåíò.
(3) При прилагане на мярка по ал. 1 и/или ал. 2 министърът на здравеопазването незабавно информира за това Европейската комисия и другите държави членки, като излага мотивите за своето решение.”

§ 26. Създава се нов чл. 31:
„Чл. 31. Контролът по Регламент (ЕС) № 528/2012 се осъществява при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008.”
Ðàáîòíàòà ãðóïà ïîäêðåïÿ òåêñòà íà âíîñèòåëÿ çà § 26.

§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и/или смеси” се заменят със „смеси и/или изделия” и пред тях се поставя запетая.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорите на регионалните здравни инспекции в съответствие със своите правомощия спират пускането на пазара и/или употребата на химични вещества, смеси, в т. ч. биоциди, и/или изделия.”
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27:
§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „химични вещества” се поставя запетая и думите „и/или смеси” се заменят със „смеси и/или изделия”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорите на регионалните здравни инспекции в съответствие със своите правомощия спират пускането на пазара и/или употребата на химични вещества, смеси, в т. ч. биоциди, и/или изделия.”

§ 28. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думите „чл. 7е, ал. 1“ се добавя „от този закон“, а думите „чл. 14е и чл. 15а” се заменят с „чл. 16 и чл. 56 (1) от Регламент (ЕС) № 528/2012”;
б) в т. 4 след думите „чл. 4“ се добавя „от този закон“, а думите „чл. 19ш” се заменят с „чл. 72 от Регламент (ЕС) № 528/2012”;
â) â ò. 20 äóìàòà „ïóñêà” ñå çàìåíÿ ñ „ïðåäîñòàâÿ”;
г) точка 21 се изменя така:
„21. е професионален потребител и употребява биоцид без издадено разрешение;”
д) в т. 22 думите „основни вещества за биоцидна употреба” се заменят с „активни вещества”, а думите „по чл. 14, ал. 4, т. 3” се заменят с „на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012”;
е) в т. 23 думите „издадено разрешение” се заменят с „подадено уведомление”;
ж) точка 24 се изменя така:
„24. пуска на пазара третирано изделие, което не отговаря на изискванията на чл. 58 от Регламент (ЕС) № 528/2012;”
з) точка 25 се изменя така:
„25. предоставя на пазара биоцид в нарушение на условията на издаденото разрешение;”
и) точка 26 се изменя така:
„26. не изпълни задълженията за съхраняване и предоставяне на информация съгласно чл. 68 (1) от Регламент (ЕС) № 528/2012;”
к) създават се т. 26а и 26б:
„26а. не изпълни задълженията за предоставяне на информация по чл. 73 от Регламент (ЕС) № 528/2012;
26б. не изпълни задълженията за ограничаване на изпитвания върху гръбначни животни съгласно чл. 62 от Регламент (ЕС) № 528/2012;”
л) създава се т. 27а:
„27а. наруши ограниченията за употреба на фосфати и други фосфорни съединения в потребителски перилни детергенти и потребителски детергенти за автоматични съдомиялни машини съгласно чл. 4а от Регламент (ЕС) № 259/2012;”
м) в т. 35 думите „чл. 7 и чл. 14 (1) от Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с „чл. 8 и чл. 15 (1) от Регламент (ЕС) № 649/2012”;
н) в т. 36 думите „чл. 13 от Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с „чл. 14 от Регламент (ЕС) № 649/2012”;
о) в т. 37 думите „чл. 14 (2) от Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с „чл. 15 (2) от Регламент (ЕС) № 649/2012”;
п) в т. 38 думите „чл. 9, 15 и 16 от Регламент (ЕО) № 689/2008” се заменят с „чл. 10, 16 и 17 от Регламент (ЕС) № 649/2012”;
р) създават се т. 40, 41 и 42:
„40. наруши забраната за предоставяне на прекурсори на взривни вещества под ограничение на масовия потребител;
41. не изпълни задължението за етикетиране на прекурсори на взривни вещества под ограничение по чл. 24;
42. не изпълни задължението за докладване на подозрителни транзакции или опити за такива и значителни липси и кражби на веществата, посочени в Приложение I и Приложение II на Регламент (ЕС) № 98/2013.”
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „и 33” се заменят с „33 и 40”;
б) в т. 2 след числото „21” се поставя запетая и се добавя „24, 26а, 26б”;
в) в т. 3 след числото „27” се добавя „27а” и се поставя запетая, а думите „и 39” се заменят с „39, 41 и 42”.
Ðàáîòíàòà ãðóïà ïîäêðåïÿ òåêñòà íà âíîñèòåëÿ çà § 28.

§ 29. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Нарушенията по чл. 35, ал. 1, т. 1-41 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от министъра на околната среда и водите в съответствие с техните правомощия.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наказателните постановления се издават от директора на съответната регионална здравна инспекция или от министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него длъжностни лица, в съответствие с техните правомощия.” 
	3. Създава се ал. 4:
„(4) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 35, ал. 1, т. 42 се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на вътрешните работи, а наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица.”
Ðàáîòíàòà ãðóïà ïîäêðåïÿ òåêñòà íà âíîñèòåëÿ çà § 29.

§ 30. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
a) точка 6 се изменя така:
„6. „Опасни химични вещества и смеси“ са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в приложение № I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).“;
б) точка 19 се отменя;
в) точки 25, 26 и 27 се отменят;
г) точка 29 се отменя;
д) точка 39 се отменя.
2. Създава се нов § 1а:
„§ 1а. (1) За целите на глави четвърта, седма и осма се прилагат определенията по Регламент (ЕС) № 528/2012.
(2) За целите на глава шеста „а“ се прилагат определенията по Регламент (ЕС) № 98/2013.”
3. Досегашният § 1а става § 1б.
Ðàáîòíàòà ãðóïà ïîäêðåïÿ òåêñòà íà âíîñèòåëÿ çà § 30.

Преходни и заключителни разпоредби
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

§ 31. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 
2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г. и бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 14, 57 и 60 от 2015 г.), в чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думите „продукти” се поставя точка и запетая и текстът докрая се заличава;
б) точка 5 се изменя така:
„5. контролните органи по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия с цел опазване на човешкото здраве;“
в) точка 6 се заличава.
 2. В ал. 2 думите „т. 2-6” се заменят с „т. 2-5“.
3. В ал. 4 думите „т. 2-6” се заменят с „т. 2-5“.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31:
§ 31. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 
2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 14, 57 и 60 от 2015 г.) в чл. 82 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думата „продукти” текстът до края се заличава;
б) точка 5 се изменя така:
„5. контролните органи по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия с цел опазване на човешкото здраве;“
в) точка 6 се отменя.
 2. В ал. 2 думите „т. 2-6” се заменят с „т. 2-5“.
3. В ал. 4 думите „т. 2-6” се заменят с „т. 2-5“.

§ 32. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., 
бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 
1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 
1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 
1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 
1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г, бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., 
бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 24 и 41 от 2015 г.) се създава чл. 337а:
„Чл. 337а. Който предоставя, въвежда, притежава или използва прекурсори на взривни вещества под ограничение по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (ОВ, L 39, 09.02.2013 г.) с цел незаконно производство на взривни вещества, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.”
Ðàáîòíàòà ãðóïà íå ïîäêðåïÿ òåêñòà íà âíîñèòåëÿ çà § 32.

§ 33. (1) Издадените до влизането в сила на този закон разрешения за пускане на пазара на биоциди запазват действието си при спазване на условията за разрешаване и за срока, за който са издадени.
(2) Лицата, притежаващи разрешение по ал. 1, с изключение на разрешенията, издадени по реда на досегашния чл. 19г, ал. 1, подават в едномесечен срок от влизането в сила на този закон в Министерството на здравеопазването документи за съответствие с изискванията на чл. 95 (2) на Регламент (ЕС) № 528/2012.
(3) Ако в срока по ал. 2 лицата не са подали документи за съответствие с изискванията на чл. 95 (2) на Регламент (ЕС) № 528/2012 или подадените документи не доказват съответствие с изискванията на чл. 95 (2) на Регламент (ЕС) № 528/2012, министърът на здравеопазването отменя издаденото разрешение за пускане на пазара на биоцид.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33:
§ 33. (1) Издадените до влизането в сила на този закон по реда на отменения  чл. 19г, ал. 1 разрешения за пускане на пазара на биоциди запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени,  при спазване на условията за разрешаване.
 (2) Лицата, притежаващи разрешения, извън тези по ал. 1,  подават в едномесечен срок от влизането в сила на този закон в Министерството на здравеопазването документи, доказващи, че доставчикът на активните вещества или доставчикът на биоцида е включен в списъка на Европейската агенция по химикали по чл. 95 (1) на Регламент (ЕС) № 528/2012 за продуктовите типове, към които спада биоцидът, които може да бъдат писма за достъп по смисъла на чл. 3 (1), буква „у“ от същия регламент, договори, фактури и други. 
(3) Ако в едномесечен срок от влизането в сила на този закон  лицата, извън тези по ал. 1, не подадат документите по ал. 2 или подадените документи не доказват, че  доставчикът на веществата или доставчикът на биоцида е включен в списъка на Европейската агенция по химикали по чл. 95 (1) на Регламент (ЕС) № 528/2012, министърът на здравеопазването отменя издаденото разрешение за пускане на пазара на биоцид.
	(4) Издадените до влизането в сила на този закон разрешения за пускане на пазара на биоциди, извън тези по ал. 1, за които са подадени документите по ал. 2, запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.

§ 34. (1) Издадените до влизането в сила на този закон разрешения за пускане на пазара на биоциди, представляващи смеси по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) и класифицирани съгласно изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2, запазват действието си до 1 юни 2017 г. при спазване на условията за разрешаване.
(2) Ëèöàòà, ïðèòåæàâàùè ðàçðåøåíèå ïî àë. 1 çà ïóñêàíå íà ïàçàðà íà áèîöèä èëè ïî ÷ë. 18 çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïàçàðà íà áèîöèä, ïðåäñòàâëÿâàù ñìåñ ïî ñìèñúëà íà Ðåãëàìåíò (ÅÎ) ¹ 1272/2008 (CLP) è êëàñèôèöèðàí ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 5, àë. 2, ïîäàâàò â Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî çàÿâëåíèå çà ïðîìÿíà íà èçäàäåíîòî ðàçðåøåíèå, êúì êîåòî ñå ïðèëàãàò: 
1. предложение за класифициране и етикетиране на биоцида съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
2. резюме на основанията за предложеното класифициране и етикетиране на биоцида, в т.ч. използвани методи, данни, изчисления, критерии и други;
3. документи, потвърждаващи всички данни за химичните съставки и за биоцида, посочени в резюмето, в т.ч. протоколи от изпитвания, информационни листове за безопасност съгласно Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и други;
4. декларация за идентичност на химичния състав и на всички други данни за биоцида със състава и данните, въз основа на които е издадено първото разрешение;
5. проект на етикет на биоцида на български език;
6. информационен лист за безопасност на биоцида на български език съгласно изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(3) Документите по ал. 2 се представят на български език в един екземпляр на хартиен и в три екземпляра на електронен носител, придружени с декларация за идентичност на представената информация - на хартиен и на електронен носител.
(4) Заявлението по ал. 2 се подава в срок до 12 месеца от класифицирането и етикетирането на биоцида по ал. 1 в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).
(5) Министърът на здравеопазването преразглежда издадените разрешения по ал. 1 при спазване на изискванията на чл. 18г.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34:
§ 34. (1) Издадените до влизането в сила на този закон разрешения за пускане на пазара на биоциди, представляващи смеси по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) и класифицирани съгласно изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2 запазват своята валидност до 1 юни 2017 г., при спазване на условията за разрешаване.
(2)   Лицата, притежаващи разрешение по ал. 1, подават в Министерството на здравеопазването заявление за промяна на издаденото разрешение в срок до 12 месеца от класифицирането и етикетирането на биоцида в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008, към което прилагат:
1. предложение за класифициране и етикетиране на биоцида съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
2. резюме на основанията за предложеното класифициране и етикетиране на биоцида, в т.ч. използвани методи, данни, изчисления, критерии и други;
3. документи, потвърждаващи всички данни за химичните съставки и за биоцида, посочени в резюмето, в т.ч. протоколи от изпитвания, информационни листове за безопасност съгласно Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и други;
4. декларация за идентичност на химичния състав и на всички други данни за биоцида със състава и данните, въз основа на които е издадено първото разрешение;
5. проект на етикет на биоцида на български език;
6. информационен лист за безопасност на биоцида на български език съгласно изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(3) Документите по ал. 2 се представят на български език, един екземпляр - на хартиен, и три екземпляра - на електронен носител, придружени с декларация за идентичност на представената информация  - на хартиен и на електронен носител.
 (4) Министърът на здравеопазването преразглежда издадените разрешения по ал. 1 в случаите и по реда на чл. 18г.

§ 35. Разпоредбата на чл. 18и, ал. 2 се прилага след осигуряване на съответните технически и организационни условия.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35:
§ 35. Разпоредбата на чл. 18и, ал. 2 се прилага след създаването на необходимите технически и организационни условия.

§ 36. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие наредбата по чл. 21д, ал. 1 с разпоредбите на този закон.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36:
§ 36. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда наредбата по чл. 21д, ал. 1 в съответствие с него.

§ 37. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
Ðàáîòíàòà ãðóïà íå ïîäêðåïÿ òåêñòà íà âíîñèòåëÿ çà § 37.
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