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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 837/2013 НА КОМИСИЯТА
от 25 юни 2013 година
за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на изискванията за информация за разрешаване на биоциди
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста
вянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално
член 85 от него,
като има предвид, че:
(1)

В съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) №
528/2012 един биоцид може да бъде разрешен, ако
активните вещества в продукта са били одобрени в съот
ветствие с член 9 от посочения регламент.

(2)

Даден биоцид може да бъде разрешен дори и ако едно
или повече активни вещества, съдържащи се в него, са
произведени на различно място на производство или по
друг процес, включително от изходни материали,
различни от тези на веществото, оценено за предоставяне
на одобрение в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) №
528/2012.

(3)

В такива случаи, с цел да се гарантира, че активното
вещество, съдържащо се в биоцида, не притежава
значително повече опасни свойства от веществото, което
е оценено за целите на предоставянето на одобрение, е
необходимо да се установи техническата равностойност
съгласно член 54 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(4)

Поради това е целесъобразно в изискванията за
информация за разрешения на биоциди, изброени в
приложение III към Регламент (ЕС) № 528/2012 да се
включи доказателство за установяване на техническата
равностойност,

(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение III към Регламент (ЕО) № 528/2012 се изменя,
както следва:

(1) В таблицата в дял 1 се добавя следната точка 2.5:

„2.5 Когато биоцидът съдържа активно вещество,
произведено на места, по процеси или от изходни мате
риали, различни от тези на активното вещество,
оценено за целите на одобрението съгласно член 9 от
настоящия регламент, трябва да се представи доказа
телство, че е установена техническа равностойност в
съответствие с член 54 от настоящия регламент, или
е установена вследствие оценка, започнала преди
1 септември 2013 г. от компетентен орган, определен
в съответствие с член 26 от Директива 98/8/ЕО.“

(2) В таблицата в дял 2 се добавя следната точка 2.5:

„2.5 Когато биоцидът съдържа активно вещество,
произведено на места, по процеси или от изходни мате
риали, различни от тези на активното вещество,
оценено за целите на одобрението съгласно член 9 от
настоящия регламент, трябва да се представи доказа
телство, че е установена техническа равностойност в
съответствие с член 54 от настоящия регламент, или
е установена вследствие оценка, започнала преди
1 септември 2013 г. от компетентен орган, определен
в съответствие с член 26 от Директива 98/8/ЕО.“

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 25 юни 2013 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

3.9.2013 г.

