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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Biocidinių produktų rinka ir teisinis reguliavimas

Europos biocidinių produktų rinkos apyvarta siekia apytiksliai 890 mln. eurų per metus. Tai 
sudaro apie 27 proc. pasaulinės rinkos. Maždaug 25 proc. Europos rinkos sutelkta trijų 
stambių bendrovių rankose. Todėl būtina užtikrinti stambių bendrovių ir mažų ir vidutinio 
dydžio įmonių (MVĮ) interesų pusiausvyrą.

Remiantis Direktyva 98/8/EB, pagal kurios nuostatas šiuo metu reglamentuojamas šis 
sektorius, siekta dvejopo tikslo – gerinti aplinkos ir sveikatos apsaugą. Joje taip pat nustatyta 
abišalio nacionalinės autorizacijos procedūrų pripažinimo sistema siekiant užtikrinti 
biocidinių produktų judėjimą vidaus rinkoje. Tačiau įvairios problemos, su kuriomis susidurta 
per dešimtmetę šios direktyvos galiojimo istoriją (pvz., pernelyg didelės sąnaudos, taikomi 
draudimai, delsimas suteikti autorizacijos leidimą, skirtingose valstybėse narėse galiojantys 
nevienodi paraiškų vertinimo terminai), lėmė tai, kad vadovaujantis dabartiniu teisiniu 
pagrindu patvirtinta tik viena veiklioji medžiaga, o artimiausioje ateityje nesitikima nieko 
geresnio.

Europos Komisija siūlo naują reglamentą, skirtą procedūroms racionalizuoti ir rinkos veiklai 
pagerinti. Pagrindiniai aspektai, be kita ko, yra šie: laisvai pasirenkama centralizuota 
vadinamųjų mažos rizikos biocidinių produktų autorizacijos procedūra, patobulintos abišalio 
pripažinimo procedūros, suderinta mokesčių už nacionalinius autorizacijos leidimus sistema ir 
biocidiniais produktais apdorotų gaminių reglamentavimas. 

Nuomonės referentas išties teigiamai vertina Komisijos siūlymus ir daugeliu atžvilgiu pritaria 
siūlomoms priemonėms, ypač tam, kad ypatingas dėmesys skirtas siekiui mažinti su 
autorizacijos procesu susijusią naštą. Tačiau svarbu užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į įvairių 
suinteresuotųjų šalių reikmes, todėl toliau pateikiama keletas pasiūlymų.

Siūlomi pakeitimai

Išplėstinė centralizuota autorizacijos procedūra

Nuomonės referentas palankiai vertina siūlymą numatyti gamintojams skirtos centralizuotos 
veikliųjų medžiagų ir biocidinių produktų autorizacijos procedūros galimybę. Panašu, kad dėl 
dabartinės mažos rizikos biocidinio produkto apibrėžties ši procedūra varžoma įtraukiant labai 
siauros kategorijos produktus, taigi nuomonės referentas rekomenduoja iš dalies papildyti šią 
kategoriją. Be to, reglamento persvarstymo data turėtų būti perkelta iš 2023 m. į 2016 m., kad 
būtų galima apsvarstyti ir centralizuotą autorizacijos procedūrą ir, jeigu ji veiksmingai 
taikoma, galimai ją papildyti.

Pagalba mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms

Sektoriuje, kuriame dominuoja keli stambūs pramonės gamintojai, MVĮ turėtų būti teikiama 
didesnė pagalba. Dėl šios priežasties MVĮ turi būti atleistos nuo metinio mokesčio už 
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biocidinių produktų pateikimą į rinką. Be to, valstybės narės turėtų steigti pagalbos tarnybas, 
kurios papildytų rekomendacinius Europos cheminių medžiagų agentūros (angl. ECHA) 
dokumentus. 

Terminų racionalizavimas

Kad pramonės atstovai galėtų planuoti ateičiai, kur įmanoma, pasiūlyme turėtų būti nurodyti 
laiko terminai. Turėtų būti nustatyti skirtingų dokumentų vertinimo etapų terminai. Jei yra 
pagrindo, terminai turėtų būti sutrumpinti siekiant užtikrinti kuo veiksmingesnį autorizacijos 
procesą. 

Mokslinių tyrimų ir plėtros skatinimas

Šis sektoriaus itin svarbus aplinkos ir sveikatos apsaugai, todėl turėtų būti labiau skatinami su 
juo susiję moksliniai tyrimai ir plėtra. Pasiūlyme pažymima, kad norint atlikti eksperimentus 
ar bandymus, kurių metu į aplinką gali būti išskirti neautorizuoti biocidiniai produktai, būtina 
gauti nacionalinį autorizacijos liudijimą. Šiuo atveju turėtų būti taikoma paprastesnė 
pranešimo procedūra, pagal kurią kompetentingoji institucija ir toliau galėtų nustatyti 
griežtesnes sąlygas, tačiau tokiu atveju nebūtų privaloma apsunkinanti autorizacija. 

Apibrėžiamoji sudėtis

Nuomonės referentas, siekdamas veiksmingumo, siūlo skirti apibrėžiamosios sudėties 
autorizacijos administracinius, smulkius ir didesnius pakeitimus. Administraciniai pakeitimai 
galėtų būti svarstomi pagal supaprastintą pranešimo procedūrą. Smulkūs pakeitimai galėtų 
būti įvertinti per sutrumpintą vertinimo laikotarpį. Didesnių pakeitimų vertinimo laikotarpis 
galėtų proprocingai atitikti pasiūlyto pakeitimo mastą. Be to, nuomonės referentas, siekdamas 
padėti gamintojams, rekomenduoja suteikti vieną autorizacijos liudijimo numerį visiems tos 
pačios sudėties biocidiniams produktams.

Išbraukimo kriterijai

Kai tai susiję su išbraukimo kriterijais, nuomonės referentas laikosi nuomonės, kad tam tikros 
veikliosios medžiagos tipo (4 ir 14–19) produktų išbraukimas iš bendro pobūdžio 
autorizacijos bandymų nebūtinas ir pernelyg griežtas. Remiantis kriterijais turėtų būti 
įmanoma įvertinti visų tipų produktus. Tai, kad šie produktai uždraudžiami remiantis augalų 
apsaugos teisės aktais, nepateisina paties draudimo (su nedidelėmis išimtimis) pagal biocidų 
teisės aktus, kadangi pesticidai ir biocidai naudojami skirtingai. Skiriasi ir jų poveikio 
lygmuo. 

Kalbos reikalavimai

Paraiškas produktų autorizacijos leidimui gauti ir produkto etiketes turėtų būti reikalaujama 
rengti tik viena oficialia susijusios valstybės narės kalba (jeigu jų esama daugiau). Taip 
sektorius išvengtų papildomos naštos.
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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kadangi anksčiau 20-am produktų 
tipui priskirti produktai, naudojami 
maistui ar pašarams apsaugoti 
kontroliuojant kenksminguosius 
organizmus, reglamentuojami Tarybos 
direktyva 89/107/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1831/2003, šį produktų tipą galima 
panaikinti.

Išbraukta.

Pagrindimas

Turi būti išsaugotas 20-as biocidinių produktų tipas (maisto arba pašarų atsargų 
antiseptikai), tačiau būtina keisti jo apibrėžtį, kadangi šie biocidiniai produktai yra ne 
antiseptikai, o dezinfekantai. Tarkime, produktai, naudojami pašarams nuo žmogaus 
patogenų (pvz., salmonelių) dezinfekuoti, neatitinka pagal pašarų priedų taisykles nustatytų 
reikalavimų. Jie neatlieka ir konservantų, skirtų saugoti gyvulių pašarams nuo gedimo, 
funkcijos. Todėl šiuos produktus turime laikyti dezinfekcinėmis medžiagomis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekiant, kad būtų lengviau tiekti 
biocidinius produktus vidaus rinkai ir 
nereiktų papildomų ekonominių sąnaudų ir 
laiko nacionaliniams autorizacijos 
liudijimams atskirose valstybėse narėse 
gauti, Komisija, atsižvelgdama į patirtį, 
įgytą įgyvendinant Bendrijos autorizacijos 
liudijimų išdavimo nuostatas, gali 
nuspręsti Bendrijos autorizacijos tvarką 
taikyti ir kitiems biocidiniams 

(24) Siekiant, kad būtų lengviau tiekti 
biocidinius produktus vidaus rinkai ir 
nereiktų papildomų ekonominių sąnaudų ir 
laiko nacionaliniams autorizacijos 
liudijimams atskirose valstybėse narėse 
gauti, Komisija nusprendė Bendrijos 
autorizacijos tvarką taikyti visiems 
biocidiniams produktams.
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produktams.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Valstybės narės, siekdamos padėti 
pareiškėjams, visų pirma, MVĮ, vykdyti 
pagal šį reglamentą nustatytus 
reikalavimus, be reglamento vykdymo 
rekomendacinių dokumentų, kuriuos 
teikia Agentūra, turėtų papildomai įsteigti 
nacionalines pagalbos tarnybas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Kadangi tai naudinga vidaus rinkai ir 
vartotojams, būtų gerai nustatyti suderintas 
lygiagrečios prekybos iš esmės identiškais 
skirtingose valstybėse narėse autorizuotais 
biocidiniais produktais taisykles.

(45) Kadangi tai naudinga vidaus rinkai ir 
vartotojams, būtų gerai nustatyti suderintas 
lygiagrečios prekybos identiškais 
skirtingose valstybėse narėse autorizuotais 
biocidiniais produktais taisykles.

Pagrindimas

Turi būti leista lygiagrečiai prekiauti tik identiškais produktais, kuriems būdinga tos pačios 
specifikacijos ir ta pati veikliųjų medžiagų ir koformuliantų sudėtis.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) Pareiškėjai, kurie investavo lėšų, kad 
paremtų veikliosios medžiagos įrašymą į 
I priedą arba biocidinio produkto 
autorizaciją pagal šio reglamento nuostatas, 
turėtų galėti dalį savo investicijos 
susigrąžinti gaudami tinkamą 
kompensaciją kaskart, kai jiems 
priklausančia informacija, kurią jie pateikė 
paremdami tokią autorizaciją ar medžiagos 
įrašymą į I priedą, pasinaudojama vėlesnių 
pareiškėjų labui.

(48) Pareiškėjai, kurie investavo lėšų, kad 
paremtų veikliosios medžiagos įrašymą į 
I priedą arba biocidinio produkto 
autorizaciją pagal šio reglamento ir (arba) 
pagal Direktyvos 98/8/EB nuostatas, turėtų 
galėti dalį savo investicijos susigrąžinti 
gaudami tinkamą kompensaciją kaskart, 
kai jiems priklausančia informacija, kurią 
jie pateikė paremdami tokią autorizaciją ar 
medžiagos įrašymą į I priedą, 
pasinaudojama vėlesnių pareiškėjų labui.

Pagrindimas

Negalima neatsižvelgti į tuos, kurie investavo vadovaudamiesi šiuo metu galiojančių teisės 
aktų nuostatomis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Siekiant užtikrinti, kad visa 
nuosavybėje esanti informacija, pateikta 
remiant veikliosios medžiagos įrašymą į 
I priedą arba biocidinio produkto 
autorizaciją, būtų apsaugota nuo jos 
pateikimo momento ir siekiant išvengti 
situacijų, kai tam tikra informacija būtų 
neapsaugota, nuostata dėl informacijos 
apsaugos laikotarpių turėtų būti taikoma ir 
pagal Direktyvą 98/8/EB pateiktai 
informacijai.

(49) Siekiant užtikrinti, kad visa 
nuosavybėje esanti informacija, pateikta 
remiant veikliosios medžiagos įrašymą į 
I priedą arba biocidinio produkto 
autorizaciją, būtų apsaugota nuo jos 
pateikimo momento ir siekiant išvengti 
situacijų, kai tam tikra informacija būtų 
neapsaugota, nuostata dėl informacijos 
apsaugos laikotarpių turėtų būti taikoma ir 
pagal Direktyvą 98/8/EB pateiktai 
informacijai.

Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) Visų pirma, Komisija turėtų turėti 
įgaliojimus priimti priemones, reikalingas 
spręsti dėl veikliosios medžiagos įrašymo į 
I priedą, peržiūrėti veikliosios medžiagos 
įrašą ar pratęsti jo galiojimą, nustatyti 
I priede esančio veikliosios medžiagos 
įrašo peržiūrėjimo ar jo galiojimo 
pratęsimo tvarką, nuspręsti Bendrijos 
autorizacijos tvarką taikyti daugiau 
biocidinių produktų kategorijų, nustatyti 
autorizacijos liudijimo panaikinimo arba 
autorizacijos liudijimo sąlygų keitimo 
kriterijus ir tvarką, įskaitant ginčų 
sprendimo mechanizmą, nustatyti bendrą 
didžiausią veikliųjų medžiagų ar biocidinių 
produktų kiekį, kurį galima išleisti į 
aplinką atliekant eksperimentus, ir 
duomenis, kuriuos būtina pateikti, nustatyti 
suderintą mokesčių struktūrą ir kitas su 
mokesčių ir rinkliavų mokėjimu 
kompetentingoms institucijoms ir 
Agentūrai susijusias taisykles, derinti 
priedus su mokslo ir technikos pažanga, 
vykdyti darbo programą ir nustatyti 
susijusias kompetentingų institucijų ir 
programos dalyvių teises bei pareigas ir 
pratęsti programos trukmę tam tikram
laikotarpiui. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia, papildant šį reglamentą naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turi būti 
patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

(61) Visų pirma, Komisija turėtų turėti 
įgaliojimus priimti priemones, reikalingas 
spręsti dėl veikliosios medžiagos įrašymo į 
I priedą, peržiūrėti veikliosios medžiagos 
įrašą ar pratęsti jo galiojimą, nustatyti 
I priede esančio veikliosios medžiagos 
įrašo peržiūrėjimo ar jo galiojimo 
pratęsimo tvarką, nustatyti autorizacijos 
liudijimo panaikinimo arba autorizacijos 
liudijimo sąlygų keitimo kriterijus ir 
tvarką, įskaitant ginčų sprendimo 
mechanizmą, nustatyti bendrą didžiausią 
veikliųjų medžiagų ar biocidinių produktų 
kiekį, kurį galima išleisti į aplinką atliekant 
eksperimentus, ir duomenis, kuriuos būtina 
pateikti, nustatyti suderintą mokesčių 
struktūrą ir kitas su mokesčių ir rinkliavų 
mokėjimu kompetentingoms institucijoms 
ir Agentūrai susijusias taisykles, derinti 
priedus su mokslo ir technikos pažanga, 
vykdyti darbo programą ir nustatyti 
susijusias kompetentingų institucijų ir 
programos dalyvių teises bei pareigas ir 
pratęsti programos trukmę tam tikram 
laikotarpiui. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia, papildant šį reglamentą naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turi būti 
patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol tam 
tikriems produktams biocidinius produktus 
reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai 
nebuvo taikomi, derėtų nustatyti 
pereinamąjį laikotarpį, kad bendrovės 
galėtų pasirengti taikyti in situ 
pagamintoms veikliosioms medžiagoms, 
apdorotiems gaminiais bei medžiagoms ir 
su maistu skirtoms liestis medžiagoms 
taikomas taisykles.

(66) Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol tam 
tikriems produktams biocidinius produktus 
reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai 
nebuvo taikomi, derėtų nustatyti 
pereinamąjį laikotarpį, kad bendrovės 
galėtų pasirengti taikyti in situ 
pagamintoms veikliosioms medžiagoms, 
apdorotiems gaminiais bei medžiagoms.

Pagrindimas

Su maistu skirtoms liestis medžiagoms jau taikomos Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 
nuostatos. Šios medžiagos neturėtų būti įtrauktos į pasiūlymo taikymo sritį, nes tai lemtų 
dvigubą reglamentavimą, be to, tektų atlikti dvigubą vertinimą. Teisės akte aptikus spragų, jos 
turėtų būti užpildytos iš dalies keičiant Su maistu skirtų liestis medžiagų reglamentą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies p a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pa) 2004 m. spalio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, 
skirtų liestis su maistu1.
1 OL L 338, 2004 11 13, p. 4

Pagrindimas

Su maistu skirtoms liestis medžiagoms jau taikomos Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 
nuostatos. Šios medžiagos neturėtų būti įtrauktos į pasiūlymo taikymo sritį, nes tai lemtų 
dvigubą reglamentavimą, be to, tektų atlikti dvigubą vertinimą. Teisės akte aptikus spragų, jos 
turėtų būti užpildytos iš dalies keičiant Su maistu skirtų liestis medžiagų reglamentą.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nėra kitų priežasčių nerimauti, 
remiantis Direktyvos 67/548/EEB 
nuostatomis ši medžiaga priskiriama 
pavojingų medžiagų grupei, o jos 
koncentracija biocidiniame produkte 
tokia, kad vadovaujantis Direktyvos 
1999/45/EB arba Reglamento (EB) 
Nr. 1272/2008 nuostatomis ji galėtų būti 
vadinama pavojinga.

Pagrindimas

Apibrėžtis jau pateikta Direktyvoje 98/8/EB. Siekiant aiškumo ji turėtų būti įtraukta ir į 
naująjį reglamentą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies k punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) apdorota medžiaga arba gaminys – k) apdorota medžiaga arba gaminys –
cheminė medžiaga, mišinys, medžiaga arba 
gaminys, kuris apdorotas arba į kurį įdėta 
vienas arba daugiau biocidinių produktų, 
skirtų cheminei medžiagai, mišiniui, 
medžiagai arba gaminiui apsaugoti nuo 
kenksmingųjų organizmų sukeliamo 
gedimo;

cheminė medžiaga, mišinys, medžiaga arba 
gaminys, kuris apdorotas arba į kurį įdėta 
vienas arba daugiau biocidinių produktų 
tikslingai siekiant, kad būtų daromas 
biocidinis poveikis;

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą papildoma apdorotų gaminių ir medžiagų apibrėžtis siekiant, kad būtų 
įtraukti tokie gaminiai, kaip konservuoti lakai, ir išorinį poveikį turintys gaminiai, pvz., 
tinkleliai nuo uodų. Taigi vertinama cheminiu aspektu.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies n punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) autorizacijos liudijimas – n) autorizacijos liudijimas –
nacionalinis arba Bendrijos autorizacijos 
liudijimas;

nacionalinis arba Bendrijos autorizacijos 
liudijimas, pirminis autorizacijos 
liudijimas, antrinis autorizacijos 
liudijimas arba papildomas autorizacijos 
liudijimas;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) antrinis autorizacijos liudijimas –
administracinis dokumentas, pagal kurį 
valstybė narė arba Komisija pirminio 
autorizacijos liudijimo turėtojui suteikia 
teisę teikti į rinką tą patį biocidinį 
produktą kitu pavadinimu ir jį naudoti;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies n b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nb) papildomas autorizacijos liudijimas –
administracinis dokumentas, pagal kurį 
valstybė narė arba Komisija, remdamosi 
pirminiu autorizacijos liudijimu ir 
pritarus pirminio autorizacijos liudijimo 
turėtojui, suteikia teisę teikti į rinką tą 
patį biocidinį produktą kitų pavadinimu ir 
jį naudoti;
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) apibrėžiamoji sudėtis – p) apibrėžiamoji sudėtis –
panašios paskirties biocidinių produktų, 
kurių sudėtis beveik nesiskiria nuo jų 
pamatinio biocidinio produkto ir kurie turi 
tų pačių veikliųjų medžiagų su tomis 
pačiomis specifikacijomis, grupės sudėtis, 
kai leistini tų produktų sudėties pokyčiai 
nedidina jų keliamos rizikos ir nemažina 
veiksmingumo;

panašios paskirties biocidinių produktų, 
kurių sudėtis nesiskiria nuo jų pamatinio 
biocidinio produkto ir kurie turi tų pačių 
veikliųjų medžiagų su tomis pačiomis 
specifikacijomis, grupės sudėtis su sąlyga, 
kad nežiūrint į šiuos skirtumus rizika nėra 
didesnė negu pamatinių biocidinių 
produktų, o veiksmingumas tikslinių 
organizmų atžvilgiu atitinka tai, kas 
nurodyta ant etiketės;

Pagrindimas

Svarbu nustatyti, kad rizikos potencialas negali būti didesnis negu pamatinio biocidinio 
produkto, o veiksmingumas tikslinių organizmų atžvilgiu turi atitikti tai, kas nurodyta ant 
etiketės.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) sutikimas – q) sutikimas –

duomenų savininko (-ų) pasirašyto 
dokumento, kuriuo duomenų savininkas (-
ai) patvirtina sutinkąs (-antys), kad 
kompetentingos institucijos, Europos 
cheminių medžiagų agentūra arba Komisija 
naudotų tuos duomenis vertindamos 
veikliąją medžiagą arba išduodamos 
autorizacijos liudijimus, originalas;

duomenų savininko (-ų) arba jų įgalioto 
atstovo pasirašyto dokumento, kuriuo 
duomenų savininkas (-ai) patvirtina 
sutinkąs (-antys), kad paskirtoji
kompetentinga institucija, Europos 
cheminių medžiagų agentūra arba Komisija 
naudotų tuos duomenis vertindamos 
veikliąją medžiagą arba išduodamos 
autorizacijos liudijimus trečiosioms šalims, 
originalas;
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Pagrindimas

Turi būti patikslinta sutikimo apibrėžtis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) su maistu besiliečianti medžiaga – Išbraukta.
medžiaga ir gaminys, skirta (-s) liestis su 
maistu, kuriai (-iam) taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004;

Pagrindimas

Su maistu skirtoms liestis medžiagoms jau taikomos Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 
nuostatos. Šios medžiagos neturėtų būti įtrauktos į pasiūlymo taikymo sritį, nes tai lemtų 
dvigubą reglamentavimą, be to, tektų atlikti dvigubą vertinimą. Teisės akte aptikus spragų, jos 
turėtų būti užpildytos iš dalies keičiant Su maistu skirtų liestis medžiagų reglamentą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ta) administracinis pakeitimas –
išskirtinai administracinio pobūdžio 
esamo autorizacijos liudijimo pakeitimas, 
nesusijęs su pakartotiniu rizikos, kuri 
keliama visuomenės sveikatai ar aplinkai 
arba produkto veiksmingumui, vertinimu;

Pagrindimas

Būtina apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto pakeitimų tipus.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies t b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tb) smulkus pakeitimas – esamo 
autorizacijos liudijimo pakeitimas, kuris 
negali būti laikomas administraciniu, 
kadangi būtina atlikti nedidelį pakartotinį 
rizikos, kuri keliama visuomenės sveikatai 
ar aplinkai ir (arba) produkto 
veiksmingumui, įvertinimą, ir dėl kurio 
nedaromas neigiamas poveikis rizkos, 
kuri keliama visuomenės sveikatai ar 
aplinkai ir produkto veiksmingumui, 
mastui;

Pagrindimas

Būtina apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto pakeitimų tipus.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies t c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tc) didesnis pakeitimas – esamo 
autorizacijos liudijimo pakeitimas, kuris 
negali būti laikomas administraciniu ar 
smulkiu pakeitimu;

Pagrindimas

Būtina apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto pakeitimų tipus.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ua) MVĮ – mažos ir vidutinio dydžio 
įmonės, kaip apibrėžta 2003 m. 
gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir 
vidutinio dydžio įmonių apibrėžties1;
______________
1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Pagrindimas

Remiantis, pvz., Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(angl. REACH) reglamentu, geriau atskirai apibrėžti MVĮ.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ud) gamintojas:
– veikliosios medžiagos, pagamintos 
Bendrijoje ar pateiktos į rinką, atveju –
šią veikliąją medžiagą gaminantis arba 
Bendrijoje nuolat esantis asmuo, kurį 
gamintojas paskyrė savo vieninteliu 
atstovu šio reglamento tikslais;
– veikliosios medžiagos, pagamintos už 
Bendrijos ribų, atveju – Bendrijoje nuolat 
esantis asmuo, kurį veikliosios medžiagos 
gamintojas paskyrė savo vieninteliu 
atstovu šio reglamento tikslais, arba, jeigu 
toks asmuo nepaskirtas, šio biocidinio 
produkto arba šios veikliosios medžiagos 
importuotojas į Bendriją.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į naują 83 straipsnio formuluotę, būtina apibrėžti, kas yra gamintojas. Iš esmės 
ši apibrėžtis atitinka 2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamento Nr. (EB) 1896/2000 
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nuostatas, susijusias su pirmuoju programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų 16 straipsnio 2 dalyje, etapu.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis ((naujas) – II skyriaus pirmas straipsnis)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
1. Kiekvienas asmuo, ketinantis teikti 
paraišką dėl veikliosios medžiagos 
įtraukimą į I priedą, kreipiasi į Agentūrą 
siekdamas gauti informacijos apie tai, ar:
– jau pateikta paraiška įtraukti tą pačią 
medžiagą į I priedą arba
– ta pati medžiaga įtraukta į I priedą arba
– ta pati medžiaga registruota pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
nuostatas.
2. Kiekvienas būsimasis pareiškėjas kartu 
su paraiška Agentūrai persiunčia šią 
informaciją:
a) savo tapatybę, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
VI priedo 1 skirsnyje, išskyrus 1.2 ir 
1.3 punktus,
b) medžiagos tapatybę, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
VI priedo 2 skirsnyje,
c) kokias informacijos užklausas pateikus 
prireiks naujų stuburinių gyvūnų tyrimų, 
kuriuos jis turės atlikti,
d) kokias informacijos užklausos pateikus 
prireiks kitų naujų tyrimų, kuriuos jis 
turės atlikti.
3. Jei ta pati medžiaga neįtraukta į 
I priedą arba nėra registruota pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
nuostatas, Agentūra atitinkamai 
informuoja būsimąjį pareiškėją.
4. Jei paraiška įtraukti tą pačią veikliąją 
medžiagą į I priedą jau pateikta, jei ta pati 
veiklioji medžiaga jau įtraukta į I priedą 
arba registruota pagal Reglamento (EB) 
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Nr. 1907/2006 nuostatas, Agentūra 
nedelsdama praneša būsimajam 
pareiškėjui ankstesnių pareiškėjų ir 
registrantų pavadinimus ir adresus, taip 
pat tyrimų santraukas o tam tikru atveju –
išsamias jau pateiktos informacijos tyrimų 
santraukas.
5. Tuo pat metu Agentūra praneša 
ankstesniam pareiškėjui ar registrantui 
būsimojo pareiškėjo, pateikusio paraišką 
įtraukti medžiagą į I priedą, pavadinimą ir 
adresą. Su būsimuoju pareiškėju 
dalijamasi turimais stuburinių gyvūnų 
tyrimų duomenimis, kaip nustatyta šio 
reglamento XI skyriuje.

Pagrindimas

Šios procedūros reikalingos siekiant, kad nebūtų kartojami tie patys bandymai su stuburiniais 
gyvūnais ir kad būtų laikomasi II priedo informacijos užklausų reikalavimų. Įsipareigojimas 
teikti informaciją pagal reglamentą REACH yra abipusis, kadangi Agentūra disponuos 
reikalinga infrastruktūra ir patirtimi, reikalingomis šiai procedūrai taikyti.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiklioji medžiaga įrašoma į I priedą 
pirmajam ne ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, jei biocidinis produktas, 
kuriame yra tos veikliosios medžiagos, 
atitinka 16 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytas sąlygas.

1. Veiklioji medžiaga įrašoma į I priedą 
pirmajam ne ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, jei nors vienas iš biocidinių 
produktų, kuriame yra tos veikliosios 
medžiagos, atitinka 16 straipsnio 1 dalies 
b punkte nustatytas sąlygas.

Pagrindimas

Įtraukiant į I priedą turi būti pristatytas bent vieno tipiško biocidinio produkto, kurio aktyvioji 
medžiaga atitinka nustatytas sąlygas, dokumentų rinkinys. Manoma, kad siūlomas pakeitimas 
geriau atspindi įtraukimo į I priedą idėją.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus kartu su veikliąja medžiaga į 
I priedą įrašomos ir visos taikytinos iš šių 
sąlygų:

3. Prireikus kartu su veikliąja medžiaga ir 
paaiškinimu apie techninio 
lygiavertiškumo apibrėžties informacijos 
šaltinį į I priedą įrašomos ir visos 
taikytinos iš šių sąlygų:

Pagrindimas

Svarbu susieti I priede aprašytą cheminę medžiagą ir duomenis, dėl kurių ji įtraukta į priedą. 
Be to, izomerų sudėtis labai svarbi nustatant cheminę tapatybę.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) cheminės tapatybės charakteristika,
susijusi su stereoizomerais.

Pagrindimas

Svarbu susieti I priede aprašytą cheminę medžiagą ir duomenis, dėl kurių ji įtraukta į priedą. 
Be to, izomerų sudėtis labai svarbi nustatant cheminę tapatybę.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žmonių sąlytis su ta biocidiniame 
produkte esančia veikliąja medžiaga 
įprastinėmis naudojimo sąlygomis yra 
labai mažas, ypač, jei produktas 
naudojamas uždarosiose sistemose arba 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis;

a) žmonių sąlytis su ta biocidiniame 
produkte esančia veikliąja medžiaga 
nurodytomis naudojimo sąlygomis yra 
labai mažas arba adekvačiai 
kontroliuojamas atsižvelgiant į medžiagos 
realiai keliamą pavojų, ypač, jei produktas 
naudojamas uždarosiose sistemose arba 
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griežtai kontroliuojamomis sąlygomis;

Pagrindimas

Tam tikro tipo (pvz., 4 ir 14–19) produktų diskriminavimas neturi jokio mokslinio pagrindo. 
Šie produktai, kuriems priklauso rodenticidai, akaricidai, moliuskicidai, dezinfekantai, 
piscicidai bei insekticidai, itin naudingi Pietų Europos gyventojams, kadangi šioje Europos 
dalyje labai svarbu dėl higienos kovoti su žiurkių ar vabzdžių platinamomis ligomis. Dėl jų 
pašalinimo turi būti sprendžiama remiantis rizikos analize (rizikos ir poveikio deriniu). 
Moksliškai įrodžius, kad rizika patikimai kontroliuojama, gali būti leista naudoti veikliąsias 
medžiagas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C punktas netaikomas veikliosioms 
medžiagoms, kurių yra 4 ir 14–19 tipo 
produktuose.

Išbraukta.

Pagrindimas

Mokslinis konkretaus tipo produktų (4 ir 14–19) diskriminavimo pagrindimas neaiškus ir, 
panašu, kad arbitralinis, taigi nepagrįstai nusitaikyta į šio konkretaus tipo produktus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikomos įgyvendinimo priemonės, 
patvirtintos remiantis Reglamentu (EB) 
Nr. ... [dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką], kuriame išdėstyti 
moksliniai endokrininę sistemą ardančių 
savybių nustatymo kriterijai.

Pagrindimas

Šiuo metu nesama endokrininę sistemą ardančių medžiagų patvirtinimo kriterijų, taigi būtina 
juos parengti. Šie kriterijai turėtų būti patvirtinti remiantis į 2009 m. lapkričio 24 d. 
įsigaliojusio Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 
nuostatomis.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veikliosios medžiagos dokumentų 
rinkinys, atitinkantis II priede nustatytus 
reikalavimus;

a) veikliosios medžiagos dokumentų 
rinkinys, atitinkantis II priede nustatytus 
reikalavimus arba sutikimo naudotis šiuo 
dokumentų rinkiniu raštas;

Pagrindimas

Gali būti kad pareiškėjai teisiškai disponuoja ne visais savo paraiškai pagrįsti reikalingais 
duomenimis.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent vieno tipinio biocidinio produkto, 
kuriame yra veikliosios medžiagos, 
dokumentų rinkinys, atitinkantis III priede 
nustatytus reikalavimus. 

b) bent vieno tipinio biocidinio produkto, 
kuriame yra veikliosios medžiagos, 
dokumentų rinkinys arba sutikimo 
naudotis šiuo dokumentų rinkiniu raštas, 
atitinkantis III priede nustatytus 
reikalavimus, arba sutikimas naudotis tokiu 
dokumentų rinkiniu. 

Pagrindimas

Gali būti kad pareiškėjai teisiškai disponuoja ne visais savo paraiškai pagrįsti reikalingais 
duomenimis.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kiekvienai paraiškai suteikia 
nuorodos numerį, kuris naudojamas 
visoje su paraiška susijusioje 
korespondencijoje, kol medžiaga įrašoma 
į I priedą, taip pat nustato pateikimo datą, 
kuri yra paraiškos gavimo Agentūroje 
diena.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per du mėnesius nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei ji atitinka 
šiuos reikalavimus:

Per tris savaites nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei ji atitinka
šiuos reikalavimus:

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
pagrįstą terminą, iki kurio turi būti pateikta 
tokia informacija.

4. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
daugiausia dviejų mėnesių terminą, iki 
kurio turi būti pateikta tokia informacija.

Pagrindimas

Būtina nustatyti dokumentų pateikimo terminą, kuris turi būti kuo trumpesnis, kad būtų 
galima greitai pereiti prie vertinimo procedūros. Pakeitimas 35
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Per du mėnesius nuo paraiškos 
gavimo Agentūra užregistruoja kiekvieną 
paraiškoje pateiktos informacijos dalį 
taikydama specifinį tapatybės kodą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei įvertinus dokumentų rinkinį 
paaiškėja, kad norint įvertinti veikliąją 
medžiagą reikia papildomos informacijos, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
paprašo pareiškėjo pateikti tokios 
papildomos informacijos per tam tikrą 
laikotarpį ir apie tai informuoja Agentūrą.

2. Jei įvertinus dokumentų rinkinį 
paaiškėja, kad norint įvertinti veikliąją 
medžiagą reikia papildomos informacijos, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
paprašo pareiškėjo pateikti tokios 
papildomos informacijos per tam tikrą 
šešių mėnesių neviršijantį laikotarpį.
Išskirtinėmis aplinkybėmis ir pateikus 
tinkamą pagrindimą šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dar šešiems mėnesiams. 
Vertinančioji kompetentinga institucija
apie tai informuoja Agentūrą.

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad vertinimo procedūros užbaigimas gali trukti nepagrįstai ilgai. Todėl 
siekiant išvengti ilgo laukimo, dėl kurio procedūra gali bereikalingai užsitęsti, labai svarbu 
nustatyti tinkamą terminą. Nustačius šį terminą pareiškėjui taip pat būtų užtikrinta kiek 
aiškesnė padėtis ir nurodyta galima maksimali šios procedūros trukmė. 

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai nusprendus įtraukti veikliąją 
medžiagą į I priedą turi būti nurodytas (-i) 
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pareiškėjo (-ų) pavadinimas (-ai).

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Agentūra, nusprendusi įtraukti 
veikliąją medžiagą į I priedą, suteikia 
specifinį aktualios medžiagos registracijos 
numerį, skirtą medžiagai ir pareiškėjui. 
Agentūra nedelsdama praneša pareiškėjui 
numerį ir registracijos datą. Šis 
registracijos numeris naudojamas visoje 
tolesnėje su veikliąja medžiaga susijusioje 
korespondencijoje ir išduodant produkto 
autorizacijos liudijimą, kai nurodyta šio 
reglamento IV skyriuje.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama nuomonę apie veikliosios 
medžiagos įrašymą į I priedą arba jos įrašo 
galiojimo pratęsimą, Agentūra išnagrinėja, 
ar veiklioji medžiaga atitinka bent vieną 
1 dalyje nurodytą kriterijų ir apie tai parašo 
savo nuomonėje. 

2. Rengdama nuomonę apie veikliosios 
medžiagos įrašymą į I priedą arba jos įrašo 
galiojimo pratęsimą, Agentūra išnagrinėja, 
ar veiklioji medžiaga atitinka bent vieną 
1 dalyje nurodytą kriterijų ir, jeigu poveikis 
nėra adekvačiai kontroliuojamas 
atsižvelgiant į realiai medžiagos keliamą 
pavojų, apie tai parašo savo nuomonėje. 

Pagrindimas

Siekiant suderinti du reglamentus – žr. Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnį –
kriterijai, skirti keistinoms veikliosioms medžiagoms nustatyti, suderinti su medžiagų, kurioms 
teikiamas autorizacijos leidimas, kriterijais, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1907/2006. 
Kadangi Agentūra turės įvertinti, ar veiklioji medžiaga atitinka kriterijus, patartina suderinti 
abu reglamentus.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
pagrįstą terminą, iki kurio turi būti pateikta 
tokia informacija. 

4. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
daugiausia dviejų mėnesių terminą, iki 
kurio turi būti pateikta tokia informacija. 

Pagrindimas

Būtina nustatyti dokumentų pateikimo terminą, kuris turi būti kuo trumpesnis, kad būtų 
galima greitai pereiti prie vertinimo procedūros. 

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pasibaigus 3 dalyje nurodytam 
laikotarpiui arba gavusi Agentūros 
nuomonę, Komisija priima sprendimą dėl 
veikliosios medžiagos įrašo I priede 
galiojimo pratęsimo. Tas sprendimas, 
kuriuo siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas jį 
papildant, priimamas taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

5. Pasibaigus 3 dalyje nurodytam 
laikotarpiui arba gavusi Agentūros 
nuomonę, Komisija priima sprendimą dėl 
veikliosios medžiagos įrašo I priede 
galiojimo pratęsimo. Tas sprendimas, 
kuriuo siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas jį 
papildant, priimamas taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Komisijai nusprendus 
atnaujinti veikliosios medžiagos įtraukimą 
į I priedą, turi būti minimas pareiškėjo (-
jų) pavadinimas.

Pagrindimas

Veikliosios medžiagos įtraukimas į I priedą kartu su pareiškėjo bendrovės pavadinimu yra 
tinkamas ir veiksmingas būdas norint išvengti piktnaudžiavimo, nes taip galima greitai 
identifikuoti medžiagą pateikusią bendrovę ir kartu sumažinti administracinę naštą.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali konsultuotis su Agentūra 
bet kuriais moksliniais ar techniniais 
klausimais, susijusiais su veikliosios 
medžiagos įrašo I priede peržiūra. 
Agentūra per devynis mėnesius nuo 
prašymo gavimo parengia ir pateikia 
Komisijai savo nuomonę.

2. Komisija gali konsultuotis su Agentūra 
bet kuriais moksliniais ar techniniais 
klausimais, susijusiais su veikliosios 
medžiagos įrašo I priede peržiūra. 
Agentūra per šešis mėnesius nuo prašymo 
gavimo parengia ir pateikia Komisijai savo 
nuomonę.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nuoseklumo, kadangi visur kitur pasiūlyme siūlomas šešių mėnesių 
terminas, per kurį Agentūra turi parengti nuomonę Komisijos prašymu.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Autorizacijos liudijimo paraišką teikia 
asmuo, atsakingas už biocidinio produkto 
tiekimą konkrečios valstybės narės ar 
Bendrijos rinkai, arba ji teikiama tokio 
asmens vardu.

2. Autorizacijos liudijimo paraišką teikia 
asmuo, kuriam priklauso autorizacijos 
liudijimas ir kuris gali būti atsakingas 
arba neatsakingas už biocidinio produkto 
tiekimą konkrečios valstybės narės ar 
Bendrijos rinkai, arba ji teikiama tokio 
asmens vardu.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkrečios valstybės narės nacionalinio 
autorizacijos liudijimo paraiška teikiama 
tos valstybės narės kompetentingai 

Išbraukta. 
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institucijai (toliau – gaunančioji 
kompetentinga institucija).

Pagrindimas

Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) turėtų atlikti pirminį visų Bendrijos 
paraiškų vertinimą, kad vertinančiosios kompetentingos institucijos galėtų sutelkti dėmesį į 
faktinį paraiškos vertinimą. Šiuo metu vertinančiosioms kompetentingoms institucijoms 
svarstant administracinius ir ekonominius paraiškų aspektus nustatyta jų taikomų metodų 
neatitikimų. Tai, kad galima pasirinkti vertinančiąją kompetentingą instituciją yra 
privalumas, ypač mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, kadangi jos gali bendradarbiauti su 
savo nacionalinėmis institucijomis.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos autorizacijos liudijimo paraiška 
teikiama Agentūrai.

Autorizacijos liudijimo paraiška teikiama 
Agentūrai.

Valstybei narei sutikus pareiškėjo pateiktą 
paraišką gali įvertinti ši valstybė narė, be 
to, pačioje paraiškoje pareiškėjas turi 
nurodyti už vertinančiąją kompetentingą 
instituciją, kaip nustatyta 22 straipsnyje.

Pagrindimas

ECHA turėtų atlikti pirminį visų Bendrijos paraiškų vertinimą, kad vertinančiosios 
kompetentingos institucijos galėtų sutelkti dėmesį į faktinį paraiškos vertinimą. Šiuo metu 
vertinančiosioms kompetentingoms institucijoms svarstant administracinius ir ekonominius 
paraiškų aspektus nustatyta jų taikomų metodų neatitikimų. Tai, kad galima pasirinkti 
vertinančiąją kompetentingą instituciją yra privalumas, ypač mažoms ir vidutinio dydžio 
įmonėms, kadangi jos gali bendradarbiauti su savo nacionalinėmis institucijomis.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas, siekiantis gauti tos pačios 
apibrėžiamosios sudėties produktų grupės 
autorizacijos liudijimą, gali pateikti vieną 
paraišką autorizacijos liudijimui gauti.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jame esančios veikliosios medžiagos yra 
įrašytos į I priedą ir laikomasi visų tame 
priede nurodytų toms veikliosioms 
medžiagoms taikomų sąlygų;

a) jame esančios veikliosios medžiagos yra 
įrašytos į I priedą, registracijos numeris 
joms suteiktas remiantis 8 straipsnio 
5 dalies a punkto nuostatomis, ir 
laikomasi visų tame priede nurodytų toms 
veikliosioms medžiagoms taikomų sąlygų;

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama suderinamumo pagal 8 straipsnio 5 dalies a punkte 
nurodytą vertinimo procedūrą.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) biocidiniame produkte esančių veikliųjų 
medžiagų ir, atitinkamais atvejais, dėl 
toksinių arba ekotoksinių savybių svarbių 
priemaišų bei neveikliųjų medžiagų ir dėl 
toksinių savybių arba dėl poveikio aplinkai 
svarbių liekanų, atsirandančių naudojant 

c) biocidiniame produkte esančių veikliųjų 
medžiagų ir, atitinkamais atvejais, dėl 
toksinių arba ekotoksinių savybių svarbių 
priemaišų bei neveikliųjų medžiagų ir dėl 
toksinių savybių arba dėl poveikio aplinkai 
svarbių liekanų, atsirandančių naudojant 



PE430.878v02-00 28/79 AD\813158LT.doc

LT

produktą taip, kaip numatoma autorizuoti, 
pobūdį, kiekį ir techninius atitikmenis 
galima nustatyti pagal atitinkamus II ir 
III priedų reikalavimus;

produktą taip, kaip numatoma autorizuoti, 
cheminę tapatybę, kiekį ir techninius 
atitikmenis galima nustatyti pagal 
atitinkamus II ir III priedų reikalavimus; 

Pagrindimas

Neaiški pobūdžio apibrėžtis. Cheminė tapatybė – geresnis būdas veikliajai medžiagai 
apibrėžti.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies 2 a ir 2 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant, kad būtų atliekama kaip galima 
mažiau bandymų su gyvūnais, biocidinio 
produkto atitikties kriterijams, 
nustatytiems 1 dalies b punkte, vertinimas 
turi būti kaip galima labiau grindžiamas 
turima informacija, susijusia su 
biocidiniame produkte esamomis 
susirūpinimą keliančiomis medžiagomis. 
Ypač turėtų būti vadovaujamasi 
Direktyvos 1999/45/ECB ar Reglamento 
(EB) Nr 1272/2008 nuostatomis dėl 
biocidinio produkto keliamo pavojaus 
nustatymo ir su tuo susijusio rizikos 
vertinimo.
Vertinant, ar biocidinis produktas atitinka 
1 dalies b punkte nustatytus kriterijus ir 
šios dalies c punkto reikalavimus, 
neatsižvelgiama į biocidiniame produkte 
esamą medžiagą, jeigu šios medžiagos 
koncentracija preparate yra mažesnė 
negu:
a) Direktyvos 1999/45/EB 3 straipsnio 
3 dalyje nustatytos taikomos 
koncentracijos,
bi) ribinės koncentracijos, nurodytos 
Direktyvos 67/548/EEB I priede;
c) Direktyvos 1999/45/EB II priedo 
B dalyje pateiktos ribinės koncentracijos,
d) Direktyvos 1999/45/EB III priedo 
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B dalyje pateiktos ribinės koncentracijos,
e) ribinės koncentracijos, pateiktos 
konrečioje klasifikacijos ir ženklinimo 
registro, kuris parengtas remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 
V antraštinę dalies nuostatomis, skiltyje,
f) 0,1 % masės, jeigu medžiaga atitinka 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIII priedo kriterijus.

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama užkirsti kelią nebūtiniems bandymams su gyvūnais ir 
laikytis REACH reikalavimo, susijusio su cheminės saugos ataskaitoje pateikiamomis 
ribinėmis vertėmis.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Apibrėžiamosios sudėties atveju gali 
būti leidžiama sumažinti veikliosios 
medžiagos pamatiniame biocidiniame 
produkte procentinę dalį ir (arba) keisti 
vienos ar daugiau neveikliųjų medžiagų 
procentinę sudėtį, ir (arba) vieną ar 
daugiau neveikliųjų medžiagų keisti 
kitomis, keliančiomis tokią pačią arba 
mažesnę riziką.

6. Apibrėžiamosios sudėties atveju 
leidžiami šie vieno ar kelių pamatinių 
biocidinių produktų variantai:

a) pašalinti veikliąją medžiagą, kai tai 
susiję su mažiausiai dvi veikliąsias 
medžiagas turinčiu pamatiniu biocidiniu 
produktu;
b) sumažinti veikliųjų medžiagų 
procentinę dalį;
c) pašalinti vieną ar daugiau neveikliųjų 
medžiagų;
d) keisti vienos ar daugiau veikliųjų 
medžiagų procentinę sudėtį;
e) keisti vieną ar daugiau neveikliųjų 
medžiagų kitomis.



PE430.878v02-00 30/79 AD\813158LT.doc

LT

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija, laikydamasi 72 straipsnio 
2 dalyje nustatytos tvarkos, pateikia 
mokslines ir technines produktų 
autorizacijos gaires, ypač kai jos 
susijusios su vienodais duomenų, 
vertinimo procedūrų ir valstybių narių 
sprendimų reikalavimais.

Pagrindimas

Tikslas – vienodai įgyvendinti reglamentą Bendrijos teritorijoje.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biocidinis produktas laikomas mažos 
rizikos biocidiniu produktu, jei tenkinamos 
šios abi sąlygos:

1. Biocidinis produktas laikomas mažos 
rizikos biocidiniu produktu, jei tenkinama 
bent viena iš šių sąlygų:

a) kiekvienos aplinkos terpės atžvilgiu 
galima nustatyti prognozuojamos 
koncentracijos aplinkoje (PKA) ir 
prognozuojamos poveikio nesukeliančios 
koncentracijos (PPNK) santykį ir tas 
santykis yra ne didesnis kaip 0,1;

a) biocidinis produktas nepriskiriamas 
žmogaus sveikatai ar aplinkai 
pavojingoms medžiagoms, kaip nustatyta 
Reglamente (EB) Nr. 1272/2008;

b) bet kokio poveikio žmonių sveikatai 
atveju paveikimo riba (nepastebėto 
neigiamo poveikio dydžio (NNPD) ir 
medžiagos, kuria veikiama, 
koncentracijos santykis) yra didesnė negu 
1,000.

b) biocidinių produktų klasifikacija 
nesusijusi su signaliniu žodžiu 
„pavojinga“ ant etikėtės, kurį 
reikalaujama nurodyti pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1272/2008; įprastinėmis ir pagal 
galimybes nuspėjamomis produkto 
naudojimo sąlygomis, kai nenaudojama 
asmeninė apsauginė įranga, tenkinami 
16 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų 



AD\813158LT.doc 31/79 PE430.878v02-00

LT

reikalavimai;

c) biocidinio produkto sudėtyje esanti 
veiklioji medžiaga ar keletas jų veikia taip, 
kad įprastinėmis ar pagal galimybes 
nuspėjamomis naudojimo sąlygomis jų 
poveikis nedidelis, o visais kitais produkto 
naudojimo ciklo etapais jis naudojamas 
vadovaujaantis griežtai 
kontroliuojamomis sąlygomis.

Tačiau biocidinis produktas nelaikomas 
mažos rizikos biocidiniu produktu, jei 
tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

2. Tačiau biocidinis produktas nelaikomas 
mažos rizikos biocidiniu produktu, jei jo 
sudėtyje esama veikliųjų medžiagų ar 
probleminių medžiagų, kurios:

a) jame yra viena ar daugiau veikliųjų 
medžiagų, kurios atitinka kriterijus, kad 
būtų priskiriamos patvarioms, biologiškai 
besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) 
arba labai patvarioms ir labai biologiškai 
besikaupiančioms (vPvB) cheminėms 
medžiagoms, nustatytus Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 XIII priede;

a) atitinka kriterijus, kad būtų priskiriamos 
patvarioms, biologiškai besikaupiančioms 
ir toksiškoms (PBT) arba labai patvarioms 
ir labai biologiškai besikaupiančioms 
(vPvB) cheminėms medžiagoms, 
nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIII priede;

b) jame yra viena ar daugiau veikliųjų 
medžiagų, laikomų endokrininę sistemą 
ardančiomis medžiagomis,

b) vadinamos endokrininę sistemą 
ardančiomis medžiagomis remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
57 straipsnio f punkto nuostatomis;

c) jame yra viena ar daugiau veikliųjų 
medžiagų, kurios pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1272/2008 priskiriamos arba atitinka 
kriterijus, kad būtų priskiriamos kuriai nors 
iš šių kategorijų:

c) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
priskiriamos arba atitinka kriterijus, kad 
būtų priskiriamos kuriai nors iš šių 
kategorijų:

i) kancerogeniška;
ii) mutageniška;

iii) neurotoksiška;
iv) imunotoksiška;

v) toksiškai veikia reprodukciją;
vi) jautrinanti.

i) kancerogeniška;
ii) mutageniška;

iii) neurotoksiška;
iv) imunotoksiška;

v) toksiškai veikia reprodukciją;
vi) jautrinanti.

2. Nepaisant 1 dalies, biocidinis produktas 
laikomas mažos rizikos biocidiniu 
produktu, jei jį naudojant įprastomis 
sąlygomis sąlytis su veikliąją medžiaga 
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yra labai mažas, ir produktas tvarkomas 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis 
visose kituose jo būvio ciklo etapuose.
3.  Turi būti įrodoma, kad naudojant 
mažos rizikos biocidinį produktą tikimybė, 
kad tikslinės rūšys taps jam atsparios, yra 
nedidelė.
4. Be Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
15 straipsnio 2 dalyje nurodytų veikliųjų 
medžiagų, veikliosios medžiagos, 
pagamintos ar importuotos naudoti tik 
mažos rizikos biocidiniuose produktuose, 
kuriuos leista tiekti rinkai pagal 
15 straipsnį, laikomos įregistruotomis, o jų 
registracija gamybos ar importo tikslais 
siekiant naudoti jas mažos rizikos 
biocidiniuose produktuose laikoma baigta, 
taigi jos atitinka to reglamento 
II antraštinės dalies 1 ir 5 skyrių 
reikalavimus.

3. Be Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
15 straipsnio 2 dalyje nurodytų veikliųjų 
medžiagų, veikliosios medžiagos, 
pagamintos ar importuotos naudoti tik 
mažos rizikos biocidiniuose produktuose, 
kuriuos leista tiekti rinkai pagal 
15 straipsnį, laikomos įregistruotomis, o jų 
registracija gamybos ar importo tikslais 
siekiant naudoti jas mažos rizikos 
biocidiniuose produktuose laikoma baigta, 
taigi jos atitinka to reglamento 
II antraštinės dalies 1 ir 5 skyrių 
reikalavimus.

Pagrindimas

Komisija siūlo pernelyg siaurą mažos rizikos biocidinių produktų apibrėžtį, taigi 
centralizuota procedūra gali būt taikoma labai ribotais atvejais. Todėl apibrėžtis papildyta 
siekiant, kad daugiau produktų galėtų būti taikoma Bendrijos autorizacijos sistema, o ECHA 
nebūtų jau iš pat pradžių užversta daugybe biocidinių produktų. Sąlygos tam galėtų būti 
sudarytos vėlesniu etapu, anksčiau (2016 m.) persvarsčius procedūrą siekiant, kad ji būtų 
taikoma visiems produktams.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Autorizacijos paraišką teikiantis asmuo 
kartu pateikia tokius dokumentus:

1. Pirminės autorizacijos paraišką 
teikiantis asmuo kartu pateikia tokius 
dokumentus:
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikiant paraišką sumokami 
70 straipsnyje numatyti mokesčiai.

2. Teikiant pirminio autorizacijos 
liudijimo paraišką sumokami 
70 straipsnyje numatyti mokesčiai.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
gali reikalauti, kad nacionalinio 
autorizacijos liudijimo paraiška būtų 
pateikta viena ar daugiau tos valstybės 
narės, kurioje yra ta kompetentinga 
institucija, valstybinių kalbų.

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
gali reikalauti, kad nacionalinio 
autorizacijos liudijimo paraiška būtų 
pateikta viena tos valstybės narės, kurioje
yra ta kompetentinga institucija, 
valstybinių kalbų.

Pagrindimas

Sudarius galimybę reikalauti vertimo raštu į daugiau negu vieną kalbą (kai atitinkamoje 
valstybėje narėje galioja daugiau negu viena kalba), pareiškėjas būtų apkrautas nereikalinga 
finansine ir administracine našta. 

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija, laikydamasi 72 straipsnio 
2 dalyje nustatytos tvarkos, pateikia 
standartines technines ir teisines gaires, 
taip pat teikia pagalbą, ypač MVĮ, 
rrengiant paraiškas autorizacijos 
liudijimui gauti, kaip nustatyta 18, 19 ir 
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20 straipsniuose.

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu pripažįstama, kad Komisijos pagalba ir jos pateiktos gairės gali 
būti itin svarbios MVĮ, kurios galbūt neturi išteklių ir patirties, reikalingų prisitaikyti prie 
reglamento.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kokybinė ir kiekybinė produkto sudėtis
(jį sudarančios veikliosios ir neveikliosios 
medžiagos), kurią būtina žinoti norint 
tinkamai naudoti biocidinį produktą;

e) kokybinė ir kiekybinė produkto sudėtis
(jį sudarančios veikliosios ir neveikliosios 
medžiagos), atsižvelgiant į 16 straipsnyje 
nurodytas ribines koncentracijos vertes, 
kadangi šią informaciją būtina žinoti 
norint tinkamai naudoti biocidinį produktą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant užkirsti kelią slaptos informacijos platinimui; remiantis tuo, 
kas išdėstyta g punkte, jeigu medžiagos gamintojas gavo autorizacijos leidimą užsiregistravęs 
pagal I priedo nuostatas, gamybos vieta turi likti konfidenciali ir neminima autorizuojant 
biocidinį produktą.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) veikliųjų medžiagų gamintojai
(pavadinimai ir adresai nurodant ir
gamybos vietas);

g) veikliųjų medžiagų gamintojai
(pavadinimai ir adresai nurodant ir
gamybos vietas) ir veikliosios medžiagos 
registracijos numeris remiantis 
8 straipsnio 5a dalies nuostatomis;



AD\813158LT.doc 35/79 PE430.878v02-00

LT

Pagrindimas

Derinama atsižvelgiant į 8 straipsnio 5a dalyje nurodytą vertinimo procedūrą.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos pačios apibrėžiamosios sudėties 
produktų grupės pamatinis biocidinis 
produktas, kuriame leidžiama veikliųjų 
medžiagų koncentracija yra didžiausia;

a) tos pačios apibrėžiamosios sudėties 
produktų grupės pamatinis biocidinis 
produktas;

Pagrindimas

Pamatiniai biocidiniai produktai apibrėžiami nebūtinai remiantis didžiausia koncentracija. 
Be to, kaip nustatyta pagal 3 straipsnio 1 dalies p punkto ir 16 straipsnio 6 dalies pakeitimus, 
gali būti leidžiamas daugiau negu vienas pamatinis biocidinis produktas. Aiškus leistinų 
apibrėžiamosios sudėties variantų sąrašas įtrauktas į 16 straipsnio 6 dalį. Pateikus nuorodą į 
šį straipsnį bus užtikrintas nuoseklumas.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) leidžiamas šio pamatinio biocidinio 
produkto sudėties pokytis, išreikštas 
neveikliųjų medžiagų procentine dalimi 
kituose tos pačios apibrėžiamosios 
sudėties biocidiniuose produktuose;

b) pagal 16 straipsnio 6 dalies nuostatas 
leistini variantai.

Pagrindimas

Pamatiniai biocidiniai produktai apibrėžiami nebūtinai remiantis didžiausia koncentracija. 
Be to, kaip nustatyta pagal 3 straipsnio 1 dalies p punkto ir 16 straipsnio 6 dalies pakeitimus, 
gali būti leidžiamas daugiau negu vienas pamatinis biocidinis produktas. Aiškus leistinų 
apibrėžiamosios sudėties variantų sąrašas įtrauktas į 16 straipsnio 6 dalį. Pateikus nuorodą į 
šį straipsnį bus užtikrintas nuoseklumas.
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) neveikliosios medžiagos, kurias galima 
keisti kitomis medžiagomis autorizuotuose 
tos pačios apibrėžiamosios sudėties 
biocidiniuose produktuose.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pamatiniai biocidiniai produktai apibrėžiami nebūtinai remiantis didžiausia koncentracija. 
Be to, kaip nustatyta pagal 3 straipsnio 1 dalies p punkto ir 16 straipsnio 6 dalies pakeitimus, 
gali būti leidžiamas daugiau negu vienas pamatinis biocidinis produktas. Aiškus leistinų 
apibrėžiamosios sudėties variantų sąrašas įtrauktas į 16 straipsnio 6 dalį. Pateikus nuorodą į 
šį straipsnį bus užtikrintas nuoseklumas.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei vertinama Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraiška, vertinančioji 
kompetentinga institucija, vertindama
autorizacijos ar biocidinio produkto, 
kuriame yra pagal 9 straipsnio 1 dalį 
keistinos veikliosios medžiagos, 
autorizacijos liudijimo ar jo galiojimo 
pratęsimo paraišką, atlieka ir lyginamąjį 
vertinimą.

1. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei vertinama Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraiška, vertinančioji 
kompetentinga institucija, pagal šio 
reglamento nuostatas atlieka autorizacijos 
ar biocidinio produkto, kuriame yra pagal 9 
straipsnio 1 dalį keistinos veikliosios 
medžiagos, autorizacijos liudijimo 
galiojimo pratęsimo paraiškos lyginamąjį 
vertinimą. Įgijus pakankamai patirties 
naudojant biocidinius produktus ir 
praėjus mažiausiai penkeriems metams 
nuo jų naudojimo pradžios atliekamas 
visų tos pačios paskirties produktų 
lyginamasis vertinimas.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
nereikalaujama atlikti lyginamojo 
vertinimo biocidiniams produktams, jeigu 
įrodyta, kad juos naudoti saugu.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Lyginamojo vertinimo rezultatai 
nedelsiant perduodami kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms ir 
Agentūrai, o jei vertinama Bendrijos 
autorizacijos liudijimo paraiška – ir 
Komisijai.

2. Lyginamojo vertinimo rezultatai 
nedelsiant perduodami kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms ir 
Agentūrai, o jei atnaujinamas Bendrijos 
autorizacijos liudijimas – ir Komisijai.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei sprendžiama dėl Bendrijos 
autorizacijos liudijimo paraiškos, Komisija 
uždraudžia tiekti rinkai arba naudoti 
biocidinį produktą, kuriame yra keistinos 
veikliosios medžiagos, arba apriboja jo 
tiekimą rinkai arba naudojimą, jei jos 
rizikos ir naudos lyginamojo vertinimo 
pagal VI priedą rezultatai rodo, kad 
tenkinami šie kriterijai:

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei sprendžiama dėl Bendrijos 
autorizacijos liudijimo galiojimo 
pratęsimo, Komisija uždraudžia tiekti 
rinkai arba naudoti biocidinį produktą, 
kuriame yra keistinos veikliosios 
medžiagos, arba apriboja jo tiekimą rinkai 
arba naudojimą, jei jos rizikos ir naudos 
lyginamojo vertinimo pagal VI priedą 
rezultatai rodo, kad tenkinami šie kriterijai:

a) rinkoje jau yra kitas autorizuotas a) rinkoje jau yra kitų autorizuotų 
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biocidinis produktas arba ne cheminis 
kontrolės ar prevencijos metodas, skirtas
naudoti pagal paraiškoje nurodytą paskirtį,
kuris kelia daug mažesnę riziką žmonių ar 
gyvūnų sveikatai arba aplinkai;

biocidinių produktų, skirtų naudoti pagal 
paraiškoje nurodytą paskirtį, kurie kelia 
daug mažesnę riziką žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba aplinkai, kurie tokie pat 
veiksmingi ir nelemia jokios didesnės 
rizikos pagal jokį kitą parametrą;

b) a punkte nurodytas biocidinis produktas 
arba ne cheminis kontrolės ar prevencijos 
metodas neturi didelių ekonominių ar 
praktinių trūkumų;

b) a punkte nurodyti biocidiniai produktai
neturi didelių ekonominių ar praktinių 
trūkumų;

c) veikliųjų medžiagų cheminė įvairovė yra 
pakankama, kad būtų kiek įmanoma 
sumažintas tikslinio kenksmingojo 
organizmo gebėjimas išvystyti atsparumą.

c) veikliųjų medžiagų cheminė įvairovė yra 
pakankama, kad būtų kiek įmanoma 
sumažintas tikslinio kenksmingojo 
organizmo gebėjimas išvystyti atsparumą.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, biocidinio 
produkto, kurio sudėtyje yra keistinos 
veikliosios medžiagos, autorizacijos 
liudijimas išduodamas neatliekant 
lyginamojo vertinimo tais atvejais, kai 
pirmiausia reikia įgyti praktinės patirties 
naudojant tą produktą.

4. Komisija patvirtina įgyvendinimo 
priemones, pagal kurias patikslinama 
procedūra, reikalinga apibrėžti, kaip 
taikomas lyginamasis biocidinių produktų 
vertinimas vadovaujantis 3 dalies 
nuostatomis. Siekiant visoje Bendrijoje 
užtikrinti vienodą metodą, remiantis 
šiomis priemonėmis apibrėžiami kriterijai 
ir algoritmai, kurie bus naudojami 
atliekant lyginamuosius vertinimus. Šios 
priemonės tvirtinamos pagal 72 straipsnio 
3 dalyje nustatytą tvarką.

Pagrindimas

Komisija, siekdama vienodai taikyti lyginamąjį biocidinių produktų vertinimą, turėtų parengti 
įgyvendinimo priemones.
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas) – įrašyti IV skyriaus pabaigoje

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis

1. Už biocidinio produkto tiekimą rinkai 
atsakingas asmuo arba jo atstovas 
pateikia Bendrijos autorizacijos liudijimo 
paraišką Agentūrai ir praneša jai jo 
pasirinktos valstybės narės 
kompetentingos institucijos, kuri bus 
atsakinga už paraiškos vertinimą (toliau –
vertinančioji kompetentinga institucija), 
pavadinimą.
Per tris savaites nuo paraiškos gavimo 
Agentūra praneša vertinančiajai 
kompetentingai institucijai, kad paraiška 
yra prieinama Agentūros duomenų 
bazėje.
2. Per tris savaites nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus:
a) pateikta 18 straipsnyje nurodyta 
informacija;
b) sumokėti 70 straipsnyje numatyti 
mokesčiai.
Tvirtinant nevertinama jokių pateiktų 
duomenų ar prašymo pritaikyti duomenų 
pateikimo reikalavimus pagrindimo 
kokybė ar tinkamumas.
3. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
pagrįstą terminą, iki kurio turi būti 
pateikta tokia informacija.
Per tris savaites nuo papildomos 
informacijos gavimo Agentūra 
nusprendžia, ar pateiktos papildomos 
informacijos užtenka paraiškai patvirtinti.
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Jei pareiškėjas iki nustatyto termino 
nepateikia pareikalautos informacijos, 
Agentūra atmeta paraišką ir apie tai 
informuoja pareiškėją bei vertinančiąją 
kompetentingą instituciją.
Tokiais atvejais pareiškėjui sugrąžinama 
pagal 70 straipsnį Agentūrai sumokėto 
mokesčio dalis.
4. Agentūros sprendimai, priimti pagal 
3 dalies trečią pastraipą, gali būti 
apskundžiami vadovaujantis 
67 straipsniu.
5. Jei, tvirtindama paraišką pagal 2 dalį, 
Agentūra nusprendžia, kad paraiška 
išsami, apie tai ji nedelsdama informuoja 
pareiškėją ir vertinančiąją kompetentingą 
instituciją.

Pagrindimas

ECHA turi atlikti pirminį visų visoje Bendrijoje pateiktų paraiškų tvirtinimą, kad 
vertinančiosios kompetentingos institucijos galėtų visą dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Šiuo 
metu, kai vertinančiosios kompetentingos institucijos tikrina ir administracinius, ir mokslinius 
paraiškų aspektus, kai kurios procedūros vykdomos nenuosekliai. Agentūra turi laikytis 
REACH reglamento 20 straipsnyje nurodytų paraiškos tvirtinimo terminų.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per dvylika mėnesių nuo patvirtinimo 
pagal 22 straipsnį gaunančioji 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl paraiškos pagal 16 straipsnį.

1. Per šešis mėnesius nuo patvirtinimo 
pagal 22 straipsnį gaunančioji 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl paraiškos pagal 16 straipsnį.

Pagrindimas

Turint omenyje tai, kad biocidiniuose produktuose naudojamos veikliosios medžiagos prieš 
jas įtraukiant į reglamento I priedą išsamiai vertinamos, reglamento pasiūlyme pateiktas 
dvylikos mėnesių laikotarpis biocidinio produkto, kurį sudaro patvirtintos veikliosios 
medžiagos, autorizacijos liudijimui suteikti atrodo per ilgas.
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei biocidinio produkto sudėtyje 
esančios medžiagos jau registruotos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
nuostatas ir jas leista naudoti 
biocidiniuose produktuose, vertinančioji 
kompetentinga institucija neatlieka 
papildomo vertinimo.

Pagrindimas

Siekiama, kad būtų išvengta dvigubo darbo.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei paaiškėja, kad norint išsamiai 
įvertinti paraišką reikia papildomos 
informacijos, gaunančioji kompetentinga 
institucija paprašo pareiškėjo tokią 
informaciją pateikti. 1 dalyje nustatytas 
dvylikos mėnesių laikotarpis sustabdomas 
nuo tokio prašymo pateikimo dienos iki tos 
dienos, kurią gaunama informacija.

3. Jei paaiškėja, kad norint išsamiai 
įvertinti paraišką reikia papildomos 
informacijos, gaunančioji kompetentinga 
institucija paprašo pareiškėjo tokią 
informaciją pateikti per nustatytą 
laikotarpį, kuris negali viršyti šešių 
mėnesių. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir 
pateikus tinkamą pagrindimą šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dar šešiems 
mėnesiams. 1 dalyje nustatytas dvylikos 
mėnesių laikotarpis sustabdomas nuo tokio 
prašymo pateikimo dienos iki tos dienos, 
kurią gaunama informacija.

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad vertinimo procedūros užbaigimas gali trukti nepagrįstai ilgai. Todėl 
siekiant išvengti ilgo laukimo, dėl kurio procedūra gali bereikalingai užsitęsti, labai svarbu 
nustatyti tinkamą terminą. Nustačius šį terminą pareiškėjui taip pat būtų užtikrinta kiek 
aiškesnė padėtis ir nurodyta galima maksimali šios procedūros trukmė. 
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinio autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba jo atstovas likus ne mažiau 
kaip 18 mėnesių iki autorizacijos liudijimo 
galiojimo pabaigos gaunančiajai 
kompetentingai institucijai pateikia 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo 
paraišką.

1. Nacionalinio autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba jo atstovas likus ne mažiau 
kaip 12 mėnesių iki autorizacijos liudijimo 
galiojimo pabaigos gaunančiajai 
kompetentingai institucijai pateikia 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo 
paraišką.

Pagrindimas

Norint pratęsti produkto autorizacijos liudijimą, nebūtina dėl to kreiptis prieš 18 mėnesių, 
nebent būtų gauta naujų duomenų, kuriuos būtina įvertinti. Tinkamesnis 12 mėnesių 
laikotarpis.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
gali reikalauti nacionalinio autorizacijos 
liudijimo vertimą ir paraišką pateikti viena 
ar daugiau tos valstybės narės, kurioje yra 
ta kompetentinga institucija, valstybinių 
kalbų.

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
gali reikalauti nacionalinio autorizacijos 
liudijimo vertimą ir paraišką pateikti viena 
tos valstybės narės, kurioje yra ta 
kompetentinga institucija, valstybinių 
kalbų.

Pagrindimas

Sudarius galimybę reikalauti vertimo raštu į daugiau negu vieną kalbą (kai atitinkamoje 
valstybėje narėje galioja daugiau negu viena kalba), pareiškėjas būtų apkrautas nereikalinga 
finansine ir administracine našta. 
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Abipusio pripažinimo atveju visose 
susijusiose valstybėse narėse naudojamas 
tas pats autorizacijos numeris.

Pagrindimas

Jeigu taikoma abipusio pripažinimo procedūra, visose valstybėse narėse turėtų būti 
naudojamas vienas autorizacijos numeris. Komisija turėtų būti atsakinga už įgyvendinimo 
priemonių, skirtų vienam numeriui pritaikyti, patvirtinimą.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu taikoma abipusio pripažinimo 
procedūra, Komisija tvirtina įgyvendinimo 
priemones, pagal kurias nustatomi 
kriterijai ir procedūros, skirti vienam 
numeriui visose susijusiose valstybėse 
narėse suteikti.

Pagrindimas

Jeigu taikoma abipusio pripažinimo procedūra, visose valstybėse narėse turėtų būti 
naudojamas vienas autorizacijos numeris. Komisija turėtų būti atsakinga už įgyvendinimo 
priemonių, skirtų vienam numeriui pritaikyti, patvirtinimą.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka Pasikonsultavusi su pareiškėju,
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Komisija nusprendžia, ar kompetentingos 
institucijos nurodytų priežasčių pakanka 
atsisakymui pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba apribojimams 
pagrįsti.

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nusprendžia, ar kompetentingos 
institucijos nurodytų priežasčių pakanka 
atsisakymui pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba apribojimams 
pagrįsti.

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti nustatytas valstybių narių ginčų sprendimo laikotarpis. Trijų mėnesių 
laikotarpis atrodytų tinkamas Komisijai parengti pasiūlymą dėl sprendimo atsisakyti 
pripažinti autorizacijos liudijimą arba jį apriboti.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija per tris mėnesius nuo tada, kai 
gautas pranešimas, parengia pasiūlymą 
dėl sprendimo. Jeigu Komisija kreipiasi į 
Agentūrą su prašymu pateikti nuomonę 
pagal 30 straipsnyje nustatytą tvarką, trijų 
mėnesių laikotarpis stabdomas, kol 
Agentūra pateiks savo nuomonę.

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti nustatytas valstybių narių ginčų sprendimo laikotarpis. Trijų mėnesių 
laikotarpis atrodytų tinkamas Komisijai parengti pasiūlymą dėl sprendimo atsisakyti 
pripažinti autorizacijos liudijimą arba jį apriboti.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nusprendžia, ar kompetentingos 
institucijos nurodytų priežasčių pakanka 

Per tris mėnesius nuo tada, kai gautas 
pranešimas, 72 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka Komisija, 
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atsisakymui pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba apribojimams 
pagrįsti.

pasikonsultavusi su pareiškėju,
nusprendžia, ar kompetentingos institucijos 
nurodytų priežasčių pakanka atsisakymui 
pripažinti nacionalinį autorizacijos 
liudijimą arba apribojimams pagrįsti.

Jeigu Komisija kreipiasi į Agentūrą su 
prašymu pateikti nuomonę pagal 
30 straipsnyje nustatytą tvarką, trijų 
mėnesių laikotarpis stabdomas, kol 
Agentūra pateiks savo nuomonę.

Pagrindimas

Norint, kad būtų taikoma veiksminga valstybių narių ginčų sprendimo procedūra, teisiniame 
dokumente turėtų būti aiškiai nurodyti taikomi terminai. Trys mėnesiai – adekvatus 
laikotarpis Komisijai parengti pasiūlymą dėl sprendimo, susijusio su atsisakymo pripažinti 
autorizacijos liudijimą arba jį apriboti pagrindu.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 9 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija savo sprendimu atmeta jai 
pateiktas atsisakymo pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba jo apribojimo 
priežastis, kompetentinga institucija, kuri 
siūlė nepripažinti autorizacijos liudijimo 
arba jį pripažinti su tam tikrais 
apribojimais, nedelsdama išduoda 
atskaitos kompetentingos institucijos 
nacionaliniam autorizacijos liudijimui 
analogišką atitinkamo biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimą.

Jei Komisija savo sprendimu patvirtina jai 
pateiktas atsisakymo pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba jo apribojimo 
priežastis, kompetentinga institucija, kuri 
anksčiau buvo suteikusi biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimą, 
nedelsdama persvarsto savo nacionalinį
autorizacijos liudijimą, kad jis atitiktų šį 
sprendimą.

Jei Komisija savo sprendimu patvirtina 
pirminio nacionalinio autorizacijos 
liudijimo išdavimą, kompetentinga 
institucija, kuri siūlė nepripažinti 
nacionalinio autorizacijos liudijimo arba 
pripažinti jį su tam tikrais apribojimais, 
nedelsdama išduoda pirminiam 
autorizacijos liudijimui analogišką 
atitinkamo biocidinio produkto 
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autorizacijos liudijimą.

Pagrindimas

Formuluojant šią dalį numatyta tik galimybė Komisijai atmesti atsisakymo priežastis, tačiau 
nenumatytas atvejis, kad Komisija joms pritartų, kaip teisingai pažymėta 27 straipsnio 
2 dalyje. Taigi šioje dalyje taip pat pritaikyta atitinkama formuluotė. 

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nusprendžia dėl siūlomo 
nacionalinio autorizacijos liudijimo sąlygų 
pritaikymo prie vietos aplinkybių. 
Atitinkamos valstybės narės kompetentinga 
institucija nedelsdama priima visas 
reikiamas priemones tam sprendimui 
įgyvendinti.

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija, pasikonsultavusi su pareiškėju,
nusprendžia dėl siūlomo nacionalinio 
autorizacijos liudijimo sąlygų pritaikymo 
prie vietos aplinkybių. Atitinkamos 
valstybės narės kompetentinga institucija 
nedelsdama priima visas reikiamas 
priemones tam sprendimui įgyvendinti.

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti nustatytas valstybių narių ginčų sprendimo laikotarpis. Trijų mėnesių 
laikotarpis atrodytų tinkamas Komisijai parengti pasiūlymą dėl sprendimo atsisakyti 
pripažinti autorizacijos liudijimą arba jį apriboti.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija per tris mėnesius nuo tada, kai 
gautas pranešimas, parengia pasiūlymą 
dėl sprendimo. Jeigu Komisija kreipiasi į 
Agentūrą su prašymu pateikti nuomonę 
pagal 30 straipsnyje nustatytą tvarką, trijų 
mėnesių laikotarpis stabdomas, kol 
Agentūra pateiks savo nuomonę.
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Pagrindimas.

Reglamente turėtų būti nustatytas valstybių narių ginčų sprendimo laikotarpis. Trijų mėnesių 
laikotarpis atrodytų tinkamas Komisijai parengti pasiūlymą dėl sprendimo atsisakyti 
pripažinti autorizacijos liudijimą arba jį apriboti.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijos mastu gali būti autorizuojami 
šių kategorijų biocidiniai produktai:

Bendrijos mastu gali būti autorizuojami bet 
kurių kategorijų biocidiniai produktai:

a) biocidiniai produktai, kurių sudėtyje 
yra viena ar daugiau naujų veikliųjų 
medžiagų;
b) mažos rizikos biocidiniai produktai.
2. Po to, kai Komisija pateiks 
54 straipsnio 4 dalyje minimą šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą, ir 
atsižvelgiant į patirtį, sukauptą išduodant 
Bendrijos autorizacijos liudijimus, 
Komisija gali šio straipsnio 1 dalį 
papildyti kitomis biocidinių produktų 
kategorijomis.
Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Pagrindimas

Centralizuota autorizacijos sistema akivaizdžiai naudinga vidaus rinkos veiklai, kadangi 
visose valstybėse narėse užtikrinama nuoseklus vertinimas ir suderintas visų reikalavimų 
įgyvendinimas, visoje Europoje keičiamasi pažangiąją patirtimi ir taikomi vienodi vartotojų 
apsaugos standartai. Todėl Bendrijos autorizacijos procedūra turėtų būti taikoma visų 
kategorijų produktams, o ne vien nedidelei jų daliai (t. y. mažos rizikos biocidiniams 
produktams ir produktams, kurių sudėtyje esama naujų veikliųjų medžiagų).
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.

Paraiškos teikimas ir tvirtinimas

1. Už biocidinio produkto tiekimą rinkai 
atsakingas asmuo arba jo atstovas 
pateikia Bendrijos autorizacijos liudijimo 
paraišką Agentūrai ir praneša jai jo 
pasirinktos valstybės narės 
kompetentingos institucijos, kuri bus 
atsakinga už paraiškos vertinimą (toliau –
vertinančioji kompetentinga institucija), 
pavadinimą.
Per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo 
Agentūra praneša vertinančiajai 
kompetentingai institucijai, kad paraiška 
yra prieinama Agentūros duomenų 
bazėje.
2. Per du mėnesius nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus:
a) pateikta 18 straipsnyje nurodyta 
informacija;
b) sumokėti 70 straipsnyje numatyti 
mokesčiai.
Tvirtinant paraišką nevertinama jokių 
pateiktų duomenų ar prašymo pritaikyti 
duomenų pateikimo reikalavimus 
pagrindimo kokybė ar tinkamumas.
3. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
pagrįstą terminą, iki kurio turi būti 
pateikta tokia informacija. 
Per du mėnesius nuo papildomos 
informacijos gavimo Agentūra 
nusprendžia, ar pateiktos papildomos 
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informacijos užtenka paraiškai patvirtinti.
Jei pareiškėjas iki nustatyto termino 
nepateikia pareikalautos informacijos, 
Agentūra atmeta paraišką ir apie tai 
informuoja pareiškėją bei vertinančiąją 
kompetentingą instituciją. Tokiais atvejais 
pareiškėjui sugrąžinama pagal 
70 straipsnį Agentūrai sumokėto 
mokesčio dalis.
4. Agentūros sprendimai, priimti pagal 
3 dalies trečią pastraipą, gali būti 
apskundžiami vadovaujantis 
67 straipsniu. 
5. Jei, tvirtindama paraišką pagal 2 dalį, 
Agentūra nusprendžia, kad ji išsami, ji 
nedelsdama apie tai informuoja 
pareiškėją ir vertinančiąją kompetentingą 
instituciją.

Pagrindimas

Remiantis naujojo 22 straipsnio nuostatomis paraiškos nacionaliniams ir Bendrijos 
autorizacijos liudijimams gauti teikiamos ir tvirtinamos pagal tas pačias taisykles. Todėl 
pradinio pasiūlymo 22 straipsnis nebereikalingas.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei biocidinio produkto sudėtyje 
esančios medžiagos jau registruotos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
nuostatas ir jas leista naudoti 
biocidiniuose produktuose, vertinančioji 
kompetentinga institucija neatlieka 
papildomo vertinimo.

Pagrindimas

Siekiama, kad būtų išvengta dvigubo darbo.
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Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei įvertinus dokumentų rinkinį 
paaiškėja, kad norint įvertinti veikliąją 
medžiagą reikia papildomos informacijos, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
paprašo pareiškėjo pateikti tokios 
papildomos informacijos per tam tikrą
laikotarpį ir apie tai informuoja Agentūrą. 

2. Jei įvertinus dokumentų rinkinį 
paaiškėja, kad norint įvertinti veikliąją 
medžiagą reikia papildomos informacijos, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
paprašo pareiškėjo pateikti tokios 
papildomos informacijos per tam tikrą 
šešių mėnesių neviršijantį laikotarpį.
Išskirtinėmis aplinkybėmis ir pateikus 
tinkamą pagrindimą šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dar šešiems mėnesiams. 
Vertinančioji kompetentinga institucija
apie tai informuoja Agentūrą. 

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad vertinimo procedūros užbaigimas gali trukti nepagrįstai ilgai. Todėl 
siekiant išvengti ilgo laukimo, dėl kurio procedūra gali bereikalingai užsitęsti, labai svarbu 
nustatyti tinkamą terminą. Nustačius šį terminą pareiškėjui taip pat būtų užtikrinta kiek 
aiškesnė padėtis ir nurodyta galima maksimali šios procedūros trukmė. 

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gavusi vertinimo išvadas, Agentūra per
devynis mėnesius parengia ir pateikia 
Komisijai nuomonę apie biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimo išdavimą.

3. Gavusi vertinimo išvadas, Agentūra per
tris mėnesius parengia ir pateikia Komisijai 
nuomonę apie biocidinio produkto 
autorizacijos liudijimo išdavimą.

Pagrindimas

Devyni mėnesiai – per ilgas laikotarpis Agentūrai parengti ir pateikti nuomonę, pagrįstą jau 
turimu vertinančiosios kompetentingos institucijos atliktu vertinimu. Trys mėnesiai –
tinkamesnis laikotarpis.
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei 4 dalyje nurodytu sprendimu 
atsisakoma išduoti biocidinio produkto 
Bendrijos autorizacijos liudijimą, nes 
produktas neatitinka 17 straipsnyje 
nustatytų kriterijų, pagal kuriuos jis 
priskiriamas mažos rizikos biocidiniams 
produktams, pareiškėjas atitinkamais 
atvejais gali teikti Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraišką pagal 33 straipsnio 
1 dalies a punktą arba nacionalinio 
autorizacijos liudijimo paraišką pagal 
V skyrių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis straipsnis turi būti išbrauktas, kadangi Bendrijos autorizacijos liudijimas privalomas visų 
tipų biocidiniams produktams.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijos autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba jo atstovas likus ne mažiau 
kaip 18 mėnesių iki liudijimo galiojimo 
pabaigos pateikia Agentūrai paraišką 
pratęsti Bendrijos autorizacijos liudijimo 
galiojimą.

1. Bendrijos autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba jo atstovas likus ne mažiau 
kaip 12 mėnesių iki liudijimo galiojimo 
pabaigos pateikia Agentūrai paraišką 
pratęsti Bendrijos autorizacijos liudijimo 
galiojimą.

Pagrindimas

Dvylika mėnesių – tinkamesnis laikotarpis autorizacijos leidimui pratęsti.
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei pirminį Bendrijos autorizacijos 
paraiškos vertinimą atlikusi vertinančioji 
kompetentinga institucija nusprendžia, kad 
išsamiai paraiškos vertinti nebūtina, ji per 
dvylika mėnesių po patvirtinimo parengia 
ir Agentūrai pateikia rekomendaciją dėl 
autorizacijos liudijimo galiojimo 
pratęsimo.

2. Jei pirminį Bendrijos autorizacijos 
paraiškos vertinimą atlikusi vertinančioji 
kompetentinga institucija nusprendžia, kad 
išsamiai paraiškos vertinti nebūtina, ji per 
šešis mėnesius po patvirtinimo parengia ir 
Agentūrai pateikia rekomendaciją dėl 
autorizacijos liudijimo galiojimo 
pratęsimo.

Pagrindimas

12 straipsnio 2 dalyje dėl veikliosios medžiagos įrašo I priede galiojimo pratęsimo, kai 
nebūtinas išsamus vertinimas, reikalaujama, kad vertinančioji institucija pateiktų 
rekomendaciją dėl pratęsimo per 6 mėnesius, o ne per 12.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
VII a skyrius (naujas) – 37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIIa SKYRIUS

37a straipsnis

1. Pirminio autorizacijos liudijimo 
turėtojai arba paraišką jam gauti 
teikiantys asmenys gali pateikti Agentūrai 
prašymą antriniam to paties biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimui gauti.
2. Asmenys, teikiantys paraišką antriniam 
autorizacijos liudijimui gauti, kartu su 
paraiška turi pateikti šiuos dokumentus ir 
informaciją:
a) pirminio autorizacijos liudijimo numerį 
arba, jei teikiama paraiška pirminiam 
autorizacijos liudijimui gauti, paraiškos 
numerį,
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b) kokybinę ir kiekybinę sudėtį (veikliąsias 
ir neveikliąsias medžiagas) atsižvelgiant į 
16 straipsnyje nurodytas koncentracijos 
ribines vertes, kadangi ši informacija itin 
svarbi norint tinkamai naudoti biocidinį 
produktą,
c) taikytinas dozes ir vartojimo 
instrukcijas,
d) vartotojų kategorijas.
3. Agentūra tvirtina paraišką remdamasi 
22 straipsnyje nurodytomis taisyklėmis.
4. Agentūrai nusprendus, kad paraiška 
išsami, laikydamasi 3 dalyje nurodytos 
tvirtinimo tvarkos ji nedelsdama 
informuoja pareiškėją ir pirminį 
autorizacijos liudijimą suteikiančią 
vertinančiąją kompetentingą instituciją 
arba, jeigu teikiama paraiška antriniam 
Bendrijos autorizacijos liudijimui gauti, 
Komisiją.
5. Jeigu pirminis autorizacijos liudijimas 
jau išduotas, vertinančioji kompetentinga 
institucija arba, jeigu prašoma išduoti 
antrinį Bendrijos autorizacijos liudijimą, 
Komisija per vieną mėnesį nuo 
patvirtinimo dienos priima sprendimą dėl 
paraiškos. Kai laukiama paraiškos išduoti 
autorizacijos liudijimą nagrinėjimo, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
arba, jeigu prašoma išduoti antrinį 
Bendrijos autorizacijos liudijimą, 
Komisija per vieną mėnesį nuo pirminio 
autorizacijos leidimo suteikimo dienos 
priima sprendimą dėl paraiškos.
6. Paaiškėjus, kad norint patvirtinti 
biocidinio produkto tapatybę būtina 
papildoma informacija, vertinančioji 
kompetentinga institucija arba, jeigu 
prašoma išduoti antrinį Bendrijos 
autorizacijos liudijimą, Komisija kreipiasi 
į pareiškėją su prašymu pateikti šią 
informaciją. 5 dalyje nurodytas vieno 
mėnesio laikotarpis stabdomas nuo šio 
prašymo pateikimo dienos iki dienos, kai 
gaunama informacija.
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7. Kai tik vertinančioji kompetentinga 
institucija arba, jeigu prašoma išduoti 
antrinį Bendrijos autorizacijos liudijimą, 
Komisija patvirtina antrinį pirminės 
autorizacijos liudijimą, jam suteikiamas 
specialus autorizacijos liudijimo numeris 
ir jis įtraukiamas į Bendrijos biocidinių 
produktų registro administracinį aktą.
8. Nepaisant informacijos, teikiamos 
pagal 2 dalies nuostatas, antriniam 
autorizacijos liudijimui galioja 
pirminiame autorizacijos liudijime 
nustatytos biocidinio produkto pateikimo į 
rinką ir naudojimo sąlygos.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
37 b straipsnis (naujas, antrasis VII a skirsnio straipsnis)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37b straipsnis

1. Papildomas autorizacijos liudijimas 
gali būti suteiktas remiantis pirminiu 
autorizacijos liudijimu.
2. Asmenys, pageidaujantys pateikti 
paraišką papildomam autorizacijos
liudijimui gauti, privalo paraišką 
autorizacijos liudijimui gauti atsiųsti 
Agentūrai.
3. Asmenys, teikiantys paraišką 
papildomam autorizacijos liudijimui 
gauti, kartu su paraiška pateikia šiuos 
dokumentus ir informaciją:
a) pirminio autorizacijos liudijimo numerį 
arba, jeigu laukiama paraiškos 
nagrinėjimo, paraiškos numerį,
b) pareiškėjo pavadinimą (vardą, pavardę) 
ir adresą,
c) raštišką autorizacijos liudijimo turėtojo 
sutikimą,
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d) kokybinę ir kiekybinę sudėtį (veikliąsias 
ir neveikliąsias medžiagas), atsižvelgiant į 
16 straipsnyje nurodytas koncentracijos 
ribines vertes, kadangi ši informacija itin 
svarbi norint tinkamai naudoti biocidinį 
produktą,
e) taikytinas dozes ir vartojimo 
instrukcijas,
f) vartotojų kategorijas.
4. Agentūra tvirtina paraišką remdamasi 
22 straipsnyje nurodytomis taisyklėmis.
5. Agentūrai nusprendus, kad paraiška 
išsami, laikydamasi 4 dalyje nurodytos 
tvirtinimo tvarkos ji nedelsdama 
informuoja pareiškėją ir pirminį 
autorizacijos liudijimą suteikiančią 
vertinančiąją kompetentingą instituciją 
arba, jeigu teikiama paraiška antriniam 
Bendrijos autorizacijos liudijimui gauti, 
Komisiją.
6. Jeigu pirminis autorizacijos liudijimas 
jau išduotas, vertinančioji kompetentinga 
institucija arba, jeigu prašoma išduoti 
papildomą Bendrijos autorizacijos 
liudijimą, Komisija per vieną mėnesį nuo 
patvirtinimo dienos priima sprendimą dėl 
paraiškos. Kai laukiama paraiškos išduoti 
autorizacijos liudijimą nagrinėjimo, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
arba, jeigu prašoma išduoti papildomą 
Bendrijos autorizacijos liudijimą, 
Komisija per vieną mėnesį nuo pirminio 
autorizacijos leidimo suteikimo dienos 
priima sprendimą dėl paraiškos.
7. Paaiškėjus, kad norint patvirtinti 
biocidinio produkto tapatybę būtina 
papildoma informacija, vertinančioji 
kompetentinga institucija arba, jeigu 
prašoma išduoti papildomą Bendrijos 
autorizacijos liudijimą, Komisija kreipiasi 
į pareiškėją su prašymu pateikti šią 
informaciją. 6 dalyje nurodytas vieno 
mėnesio laikotarpis stabdomas nuo šio 
prašymo pateikimo dienos iki dienos, kai 
gaunama informacija.
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8. Kai tik vertinančioji kompetentinga 
institucija arba, jeigu prašoma išduoti 
papildomą Bendrijos autorizacijos 
liudijimą, Komisija patvirtina papildomą 
pirminės autorizacijos liudijimą, jam 
suteikiamas specialus autorizacijos 
liudijimo numeris ir jis įtraukiamas į 
Bendrijos biocidinių produktų registro 
administracinį aktą.
9. Nepaisant informacijos, teikiamos 
pagal 3 dalies nuostatas, papildomam 
autorizacijos liudijimui galioja 
pirminiame autorizacijos liudijime 
nustatytos biocidinio produkto pateikimo į 
rinką ir naudojimo sąlygos.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) veikliosios medžiagos kilmės ar 
sudėties pokyčiai.

Pagrindimas

Būtina pranešti apie biocidiniam produktui naudotos veikliosios medžiagos kilmės pokyčius, 
kadangi tai gali daryti poveikį produkto saugumui.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pirminio autorizacijos liudijimo 
anuliavimas ar dalinis pakeitimas galioja 
šiuo autorizacijos liudijimu 
grindžiamiems antriniams ir 
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papildomiems autorizacijos liudijimams.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinį autorizacijos liudijimą 
išdavusi kompetentinga institucija arba, jei 
išduotas Bendrijos autorizacijos 
liudijimas, Komisija panaikina 
autorizacijos liudijimą tokio liudijimo 
turėtojo argumentuotu prašymu. Jei 
prašoma panaikinti Bendrijos autorizacijos 
liudijimą, paraiška teikiama Agentūrai.

Autorizacijos liudijimą išdavusi 
kompetentinga institucija panaikina 
autorizacijos liudijimą tokio liudijimo 
turėtojo argumentuotu prašymu. Jei 
prašoma panaikinti Bendrijos antrinį ar 
papildomą autorizacijos liudijimą, paraiška 
teikiama Agentūrai.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Dalinis pirminės autorizacijos 
liudijimo pakeitimas šio liudijimo turėtojo 
prašymu galioja šiuo autorizacijos 
liudijimu grindžiamiems antriniams ir 
papildomiems autorizacijos liudijimams.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Remiantis tuo, kas išdėstyta 
3 straipsnyje, esamo autorizacijos 
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liudijimo pakeitimas – tai:
a) administracinis pakeitimas,
b) smulkus pakeitimas arba
c) didesnis pakeitimas.

Pagrindimas

Teisinio dokumento tekste turėtų būti aiškiai išdėstyti pagrindiniai principai, taikomi iš dalies 
keičiant autorizacijos liudijimus, nors išsami informacija apie procedūras gali būti pateikta ir 
įgyvendinimo priemonėse. Ypač svarbu patikslinti galimų esamų produktų autorizacijos 
liudijimų pakeitimų tipus.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios straipsnio pirmojoje pastraipoje 
nurodyti kriterijai ir tvarka grindžiami, 
tačiau neišimtinai, šiais principais, 
kuriems pritaikyta supaprastinta 
pranešimo procedūra:
a) administraciniais autorizacijos 
liudijimo pakeitimais;
b) biocidinio produkto pakeitimais, 
leistinais pagal esamą autorizuotą 
apibrėžiamąją sudėtį;
c) naujo biocidinio produkto pateikimu 
rinkai pagal esamą autorizuotą 
apibrėžiamąją sudėtį;
d) biocidinio produkto pakeitimais, kurie 
neigiamai nekeičia rizikos lygio ar 
produkto veiksmingumo.
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Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant paraišką pateikiama visa 
informacija, būtina siekiant įrodyti, kad 
biocidinis produktas yra iš esmės
identiškas pamatiniam produktui, kaip 
apibrėžta 3 dalyje.

Teikiant paraišką pateikiama visa 
informacija, būtina siekiant įrodyti, kad 
biocidinis produktas yra identiškas 
pamatiniam produktui, kaip apibrėžta 
3 dalyje.

Pagrindimas

Turi būti leista lygiagrečiai prekiauti tik identiškais produktais, kuriems būdingos tos pačios 
specifikacijos ir ta pati veikliųjų medžiagų ir koformuliantų sudėtis.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biocidinis produktas laikomas iš esmės
identišku pamatiniam produktui, jei
tenkinama viena iš šių sąlygų:

3. Biocidinis produktas laikomas identišku 
pamatiniam produktui, jei tenkinamos 
visos šios sąlygos:

a) jame esančios veikliosios medžiagos 
šaltinis, tai yra gamintojas ir gamybos 
vieta, yra tie patys;

a) jį pagamino ta pati bendrovė ar viena iš 
jos asocijuotųjų įmonių arba jis 
pagamintas pagal licenciją laikantis to 
paties gamybos proceso;

b) juose yra tų pačių arba panašių 
neveikliųjų medžiagų, o jų formuliacijos 
tipai yra tie patys arba panašūs;

b) jam būdinga tos pačios specifikacijos, 
naudojamos veikliosios medžiagos ir
formuliacijos tipai;

c) galimas neigiamas poveikis šių produktų 
saugai žmonių ar gyvūnų sveikatos arba 
aplinkos atžvilgiu yra toks pats arba 
lygiavertis.

c) jo sudėtyje esantys koformuliantai ir jo 
pakuotės formatas, medžiagos ir forma 
bei galimas neigiamas poveikis šių 
produktų saugai žmonių ar gyvūnų 
sveikatos arba aplinkos atžvilgiu yra toks 
pats arba lygiavertis.
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Pagrindimas

Turi būti leista lygiagrečiai prekiauti tik identiškais produktais, kuriems būdingos tos pačios 
specifikacijos ir ta pati veikliųjų medžiagų ir koformuliantų sudėtis.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) produkte esančių veikliųjų medžiagų 
registracijos numeris ir 50 straipsnio 
reikalavimus atitinkantis susijusio 
pareiškėjo sutikimas pagal šio reglamento 
II skyriaus nuostatas.

Pagrindimas

Prašyme dėl lygiavertės prekybos leidimo turi būti nurodytas ir veikliųjų medžiagų 
registracijos numeris.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) autorizacijos liudijimo turėtojo 
pavadinimas (arba vardas, pavardė) ir 
adresas kilmės valstybėje narėje;

c) autorizacijos liudijimo turėtojo 
pavadinimas (arba vardas, pavardė) ir 
adresas kilmės valstybėje narėje bei 
50 straipsnio reikalavimus atitinkantis 
autorizacijos liudijimo turėtojo sutikimas;

Pagrindimas

Prašyme dėl lygiavertės prekybos leidimo turi būti pateikta informacija ir apie sutikimą, kaip 
nurodyta 50 straipsnyje.
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Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 15 straipsnio nuostatų, 
atlikti eksperimentą arba bandymą, kurį 
atliekant rinkai tiekiamas neautorizuotas 
biocidinis produktas arba veiklioji 
medžiaga, skirta naudoti išskirtinai tik 
biocidiniame produkte, tyrimo ar plėtros 
tikslais galima, tik jei tai yra mokslinis 
tyrimas bei plėtra arba produkto ir 
technologinis tyrimas bei plėtra ir 
laikomasi antroje ir trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų.

1. Nukrypstant nuo 15 straipsnio nuostatų, 
atlikti eksperimentą arba bandymą, kurį 
atliekant rinkai tiekiamas neautorizuotas 
biocidinis produktas arba veiklioji 
medžiaga, skirta naudoti išskirtinai tik 
biocidiniame produkte, tyrimo ar plėtros, 
įskaitant į produktą ir procesą orientuotą 
tyrimų ir plėtros veiklą, tikslais galima, tik 
jei tai yra mokslinis tyrimas bei plėtra arba 
produkto ir technologinis tyrimas bei plėtra 
ir laikomasi antroje ir trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų. 

Mokslinio tyrimo ir plėtros atveju 
eksperimentą arba bandymą ketinantis 
atlikti asmuo dar prieš jį pradėdamas apie 
tai informuoja kompetentingą instituciją. 
Toks asmuo parengia ir toliau pildo įrašus, 
kuriuose išsamiai nurodoma biocidinio 
produkto arba veikliosios medžiagos 
tapatumas, etiketėje pateikiami duomenys, 
tiekiamas kiekis ir asmenų, kuriems 
tiekiamas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, pavadinimai (arba 
vardai, pavardės) ir adresai, be to, jis 
surenka dokumentų su visais turimais 
duomenimis apie galimą poveikį žmonių ar 
gyvūnų sveikatai arba aplinkai, rinkinį. 
Atitinkami asmenys, kompetentingos 
institucijos paprašyti, pateikia jai minėtą 
informaciją.

Mokslinio tyrimo ir plėtros, įskaitant į 
produktą ir procesą orientuotus tyrimus ir 
plėtrą, atveju eksperimentą arba bandymą 
ketinantis atlikti asmuo dar prieš jį 
pradėdamas apie tai informuoja 
kompetentingą instituciją. Toks asmuo 
parengia ir toliau pildo įrašus, kuriuose 
išsamiai nurodoma biocidinio produkto 
arba veikliosios medžiagos tapatumas, 
etiketėje pateikiami duomenys ir tiekiamas 
kiekis, be to, jis surenka dokumentų su 
visais turimais duomenimis apie galimą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
aplinkai, rinkinį. Atitinkami asmenys, 
kompetentingos institucijos paprašyti, 
pateikia jai minėtą informaciją.

Produkto ir technologinio tyrimo bei 
plėtros atveju eksperimentą ar bandymą 
ketinantis atlikti asmuo, prieš 
pateikdamas biocidinį produktą ar 
veikliąją medžiagą rinkai, pateikia antroje 
pastraipoje nurodytą informaciją tos 
valstybės narės, kurios rinkai jis ketina 
juos pateikti, kompetentingai institucijai.
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Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinio tyrimo ir plėtros atveju 
eksperimentą arba bandymą ketinantis 
atlikti asmuo dar prieš jį pradėdamas apie 
tai informuoja kompetentingą instituciją. 
Toks asmuo parengia ir toliau pildo įrašus, 
kuriuose išsamiai nurodoma biocidinio 
produkto arba veikliosios medžiagos 
tapatumas, etiketėje pateikiami duomenys,
tiekiamas kiekis ir asmenų, kuriems 
tiekiamas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, pavadinimai (arba 
vardai, pavardės) ir adresai, be to, jis 
surenka dokumentų su visais turimais 
duomenimis apie galimą poveikį žmonių ar 
gyvūnų sveikatai arba aplinkai, rinkinį. 
Atitinkami asmenys, kompetentingos 
institucijos paprašyti, pateikia jai minėtą 
informaciją.

Mokslinio tyrimo ir plėtros, įskaitant į 
produktą ir procesą orientuotą mokslinį 
tyrimą ir plėtrą, atveju eksperimentą arba 
bandymą ketinantis atlikti asmuo dar prieš 
jį pradėdamas apie tai informuoja 
kompetentingą instituciją. Toks asmuo 
parengia ir toliau pildo įrašus, kuriuose 
išsamiai nurodoma biocidinio produkto 
arba veikliosios medžiagos tapatumas, 
etiketėje pateikiami duomenys ir tiekiamas 
kiekis, be to, jis surenka dokumentų su 
visais turimais duomenimis apie galimą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
aplinkai, rinkinį. Atitinkami asmenys, 
kompetentingos institucijos paprašyti, 
pateikia jai minėtą informaciją.

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu, siekiant tęsti eksperimentą ar bandymą mokslinio tyrimo ir plėtros 
tikslu, prieš atliekant šį bandymą ar eksperimentą būtina gauti neautorizuoto biocidinio 
produkto, kuris gali į aplinką išskirti tam tikrus produktus, nacionalinį autorizacijos 
liudijimą. Akivaizdu, kad tai rimta kliūtis naujovėms, kadangi prieš atliekant bandymą tektų 
labai ilgai laukti. Todėl, jeigu planuojamas bandymas ar eksperimentas kelia tam tikrą 
susirūpinimą, ir toliau turėtų būti taikoma būtina išankstinio vertinimo, kurią atlieka 
kompetentinga institucija, procedūra bei nustatytas 30 dienų vertinimo laikotarpis. 

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei koks nors eksperimentas ar 
bandymas atliekamas ne toje valstybėje 
narėje, kurios rinkai tiekiamas biocidinis 

3. Jei koks nors eksperimentas ar 
bandymas atliekamas ne toje valstybėje 
narėje, kurios rinkai tiekiamas biocidinis 
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produktas, leidimą eksperimentams ar 
bandymams atlikti pareiškėjas gauna iš tos 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos, kurios teritorijoje 
eksperimentus arba bandymus numatoma 
atlikti.

produktas, pareiškėjas informuoja tos 
valstybės narės kompetentingą instituciją, 
kurios teritorijoje eksperimentus arba 
bandymus numatoma atlikti. Pareiškėjas 
parengia ir toliau pildo įrašus, kuriuose 
išsamiai nurodoma biocidinio produkto 
arba veikliosios medžiagos tapatumas, 
etiketėje pateikiami duomenys ir 
tiekiamas kiekis, be to, jis surenka 
dokumentų su visais turimais duomenimis 
apie galimą poveikį žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba aplinkai, rinkinį. 
Pareiškėjas, kompetentingos institucijos 
paprašytas, pateikia jai minėtą 
informaciją.

Pagrindimas

Bandymų ar eksperimentų atlikimo ne tos valstybės narės, į kurios rinką teikiami biodiciniai 
produktai, teritorijoje taisyklės turėtų būti tokios pat, kaip nurodyta to paties straipsnio 
1 dalyje.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apdoroti gaminiai ir medžiagos 
paženklinami etikete, kurioje pateikiama 
tokia informacija:

2. Apdoroti gaminiai ir medžiagos 
paženklinami etikete, kurioje pateikiama 
tokia informacija:

(a) visų veikliųjų medžiagų, kurios 
naudotos gaminiams ar medžiagoms 
apdoroti arba kurių įdėta į gaminius ar 
medžiagas, pavadinimai; 

a) jei būtina, visų veikliųjų medžiagų, 
kurios naudotos gaminiams ar medžiagoms 
apdoroti arba kurių įdėta į gaminius ar 
medžiagas, pavadinimai, kai įmanoma, 
remiantis bendrąja nomenklatūra, pvz., 
INCI, ir visų veikliųjų medžiagų, kurias 
įprastomis ar numatomomis naudojimo 
sąlygomis turi išskirti apdorojamas 
gaminys ar medžiaga, pavadinimai, 
nebent į galiojančius sektoriui taikomus 
teisės aktus jau įtraukta informacijos 
reikalavimus atitinkantys ženklinimo 
reikalavimai ar alternatyvios priemonės;

b) jei aktualu, biocidinės savybės, kurių 
įgavo apdoroti gaminiai ar medžiagos;

b) jei aktualu, biocidinės savybės, kurių 
įgavo apdoroti gaminiai;
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c) visų biocidinių produktų, kuriais 
apdoroti gaminiai ar medžiagos arba 
kurių įdėta į gaminius ar medžiagas, 
autorizacijos liudijimų numeriai;
d) visos biocidinio produkto autorizacijos 
liudijime įrašytos pavojingumo ar 
atsargumo frazės.

c) tik apdorotiems gaminiams ir jeigu 
aktualu – visos biocidinio produkto 
autorizacijos liudijime įrašytos 
pavojingumo ar atsargumo frazės; tai 
taikoma ir visoms veikliosioms 
medžiagoms, kurias įprastomis ar 
numatomomis naudojimo sąlygomis turi 
išskirti gaminys ar medžiaga.

Pagrindimas

Neturėtų kartotis apdorotų gaminių ir medžiagų ženklinimo nuostatos ir pagal sektoriaus 
teisės aktus nustatyti reikalavimai. 

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Etiketė yra aiškiai matoma, lengvai 
perskaitoma ir pakankamai patvari.

Etiketė yra aiškiai matoma, lengvai 
perskaitoma, pakankamai patvari ir
spausdinama ant apdoroto gaminio ar 
medžiagos, pakuotės, naudojimo 
instrukcijų ar garantijos nacionaline 
valstybės narės, į kurios rinką ketinama 
pateikti apdorotą gaminį ar medžiagą, 
kalba ar kalbomis.

Jei būtina dėl apdoroto gaminio ar 
medžiagos dydžio arba funkcinės 
paskirties, etiketė spausdinama ant 
apdoroto gaminio ar medžiagos pakuotės, 
naudojimo instrukcijų ar garantijos.

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kad apdoroti gaminiai ir medžiagos, kaip ir kiti produktai, visuomet 
turėtų būti ženklinami valstybės narės, į kurios rinką ketinama pateikti produktą, valstybine 
kalba ar kalbomis. (Pranešėjas pakeitė savo pasiūlytą 37 pakeitimą atsižvelgdamas į tai, kad 
kai kurios valstybės narės turi keletą valstybių kalbų.)
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Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Asmuo, atsakingas už apdorotų 
gaminių ir medžiagų pateikimą į rinką, 
turi turėti autorizacijos liudijimo turėtojo 
išduotą visų biocidinių produktų, kurie 
naudoti apdorojant gaminį ar medžiagas 
arba įtraukti į gaminius ar medžiagas, 
sertifikatą.

Pagrindimas

Bet kuris asmuo, teikiantis į rinką biocidais apdorotus gaminius ar medžiagas, turėtų turėti 
sertifikatą, kuriame išvardyti visi gaminiams ar medžiagoms naudoti biocidai.Pakeitimas

107

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskesnis pareiškėjas turi pirmojo 
pareiškėjo raštišką sutikimą naudotis ta 
informacija,

a) paskesnis pareiškėjas turi raštišką 
sutikimą, pateiktą remiantis 50 straipsnio 
reikalavimais,

Pagrindimas

Pirmasis pareiškėjas nebūtinai yra duomenų savininkas. Turi būti numatyti ir tie atvejai, kai 
duomenis besidalijantis ar kartu juos kaupiantis antrasis pareiškėjas arba bendrovė yra 
bendras duomenų savininkas arba juo tampa.



PE430.878v02-00 66/79 AD\813158LT.doc

LT

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paskesnis pareiškėjas taip pat yra 
duomenų savininkas.

Pagrindimas

Pirmasis pareiškėjas nebūtinai yra duomenų savininkas. Turi būti numatyti ir tie atvejai, kai 
duomenis besidalijantis ar kartu juos kaupiantis antrasis pareiškėjas arba bendrovė yra 
bendras duomenų savininkas arba juo tampa.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodytą sąrašą Agentūra įrašo 
į Duomenų apie biocidus mainų registrą.

4. Kiekvieną atskiru kodu pažymėtą 
2 dalyje nurodyto sąrašo informacijos 
elementą, įskaitant visą smulkią 
informaciją apie tapatybę, siejamą su 
pirmojo pareiškėjo ir duomenų 
savininko (-ų) tapatybe, Agentūra įrašo į 
Duomenų apie biocidus mainų registrą.

Pagrindimas

Į registrą turi būti įtraukti visi sąraše esančios informacijos elementai ir dokumentai. 
Pageidautina, kad kiekvienas atsiųstas dokumentas būtų pažymėtas numeriu ir išvengta 
painiavos, kylančios tada, kai atsiunčiami panašiai pavadinti tyrimai ar jų pataisymai. Be to, 
siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nuosavybės teisių, taip pat turėtų būti pateikta nuoroda 
į duomenų savininką.
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Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Direktyvą 98/8/EB arba pagal šį 
straipsnį saugoma informacija arba 
informacija, kurios apsaugos laikotarpis 
pasibaigė pagal Direktyvą 98/8/EB arba 
pagal šį straipsnį, dar kartą nebesaugoma.

Kiekvienam dokumentui priskiriama 
atskira pateikimo data, atpažįstama pagal 
48 straipsnio 4 dalyje nurodytą specifinį 
kodą.

Pagrindimas

Direktyvoje 98/8/EB nėra aiškiai nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų. Dokumentų 
rinkinio pateikimo data nebūtinai turi sutapti su visos informacijos pateikimo data. Todėl 
kaskart pateikiant duomenų turi būti žymima data.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei teikiant ankstesnę paraišką jau pateikti 
tokių bandymų ar tyrimų duomenys, 
kompetentinga institucija arba Agentūra 
nedelsdama numatomam pareiškėjui 
praneša informacijos savininko pavadinimą
(arba vardą, pavardę) ir kontaktinius 
duomenis.

Jei teikiant ankstesnę paraišką jau pateikti 
tokių bandymų ar tyrimų duomenys, 
kompetentinga institucija arba Agentūra, 
remdamasi nuorodos šaltiniu, nedelsdama
įvertina techninį adekvatumą. Jeigu 
atlikus įvertinimą faktai pasitvirtina, 
kompetentinga Agentūross institucija 
nedelsdama numatomam pareiškėjui 
praneša informacijos savininko pavadinimą
(arba vardą, pavardę) ir kontaktinius 
duomenis.

Pagrindimas
Prieš dalijantis duomenimis tyrimų pagrindu turėtų būti tinkamai įvertintas techninis 
adekvatumas. Kitaip neįmanoma nustatyti, ar turimi duomenys taikomi paskesniam 
pareiškėjui.
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Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei jau buvo išduotas biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimas pagal 15, 
25 ar 28 straipsnius, o visi 49 straipsniu 
nustatyti duomenų apsaugos laikotarpiai 
jau yra pasibaigę, gaunančioji 
kompetentinga institucija arba Agentūra 
gali sutikti, kad paskesnis autorizacijos 
liudijimo prašantis pareiškėjas darytų 
nuorodą į pirmojo pareiškėjo pateiktus 
duomenis, jei paskesnis pareiškėjas gali 
įrodyti, jog biocidinis produktas yra 
panašus į pirmiau autorizuotąjį, o jame 
esančios veikliosios medžiagos yra 
techniniu atžvilgiu lygiavertės pirmiau 
autorizuoto biocidinio produkto 
veikliosioms medžiagoms, įskaitant jų 
grynį ir priemaišų pobūdį.

1. Jei jau buvo išduotas biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimas pagal 15, 
25 ar 28 straipsnius, o visi 49 straipsniu 
nustatyti duomenų apsaugos laikotarpiai 
jau yra pasibaigę, gaunančioji 
kompetentinga institucija arba Agentūra 
gali sutikti, kad paskesnis autorizacijos 
liudijimo prašantis pareiškėjas darytų 
nuorodą į pirmojo pareiškėjo pateiktus 
duomenis, o jei 49 straipsniu nustatyti 
informacijos apsaugos laikotarpiai dar 
nėra pasibaigę, kompetentinga institucija 
arba Agentūra gali susitarti, kad
remiantis 52 straipsnio nuostatomis 
paskesniam dėl autorizacijos liudijimo 
besikreipiančiam pareiškėjui būtų leista 
pasidalyti pirmojo pareiškėjo pateiktais 
duomenimis laikantis, jei paskesnis 
pareiškėjas gali įrodyti, jog biocidinis 
produktas yra panašus į pirmiau 
autorizuotąjį, o jame esančios veikliosios 
medžiagos yra techniniu atžvilgiu 
lygiavertės pirmiau autorizuoto biocidinio 
produkto veikliosioms medžiagoms, 
įskaitant jų grynį ir priemaišų pobūdį.  

Pagrindimas

Jei pareiškėjas nori dalytis duomenimis, turi būti įrodytas panašumas ir techninis 
adekvatumas, net jeigu duomenų apsaugos laikotarpis dar nepasibaigęs.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki 2023 m. sausio 1 d. Komisija 4. Iki 2016 m. sausio 1 d. Komisija 
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parengia šio reglamento, visų pirma 
Bendrijos autorizacijos ir savitarpio 
pripažinimo tvarkos, įgyvendinimo 
ataskaitą. Ataskaitą Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

parengia šio reglamento, visų pirma 
Bendrijos autorizacijos ir savitarpio 
pripažinimo tvarkos, įgyvendinimo 
ataskaitą. Ataskaitą Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikoma, kad atitinkamo asmens 
komercinių interesų apsaugai kenkia šios 
informacijos atskleidimas:

2. Laikoma, kad atitinkamo asmens 
komercinių interesų apsaugai kenkia šios 
informacijos atskleidimas, taigi ji negali 
būti viešai atskleista:

a) išsami informacija apie visą biocidinio 
produkto sudėtį;

a) išsami informacija apie visą biocidinio 
produkto sudėtį;

b) informacija apie tikslią cheminės 
medžiagos ar mišinio paskirtį, funkciją ir 
naudojimą; 

b) informacija apie tikslią cheminės 
medžiagos ar mišinio paskirtį, funkciją ir 
naudojimą; 

c) informacija apie tikslų pagamintos ar 
tiektos rinkai cheminės medžiagos ar 
mišinio kiekį tonomis;

c) informacija apie tikslų pagamintos ar 
tiektos rinkai cheminės medžiagos ar 
mišinio kiekį tonomis;

d) veikliosios medžiagos gamintojo ir 
asmens, atsakingo už biocidinio produkto 
tiekimą rinkai ryšys arba asmens, atsakingo 
už biocidinio produkto tiekimą rinkai ir to 
produkto platintojų ryšys.

d) veikliosios medžiagos gamintojo ir 
asmens, atsakingo už biocidinio produkto 
tiekimą rinkai ryšys arba asmens, atsakingo 
už biocidinio produkto tiekimą rinkai ir to 
produkto platintojų ryšys;
da) veikliųjų medžiagų gamintojai 
(pavadinimai ir adresai, įskaitant 
gamybos vietą);
db) biocidinio produkto gamybos vieta;
dc) autorizacijos liudijimo išdavimo ir 
galiojimo pabaigos datos;
dd) dozės ir naudojimo instrukcijos.
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Pagrindimas

Informacija, kuri turi būtų laikoma konfidencialia, nes yra komerciniu požiūriu svarbi, turėtų 
aprėpti autorizacijos liudijimo išdavimo ir galiojimo pabaigos datas, dozes ir naudojimo 
instrukcijas, taip pat biocidinio produkto ar veikliosios medžiagos gamybos vietą.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuris asmuo, Agentūrai arba 
kompetentingoms institucijoms pagal šį 
reglamentą teikiantis su veikliąja medžiaga 
susijusią informaciją gali paprašyti 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
informacijos neatskleisti ir pagrįsti, kodėl 
informacijos atskleidimas galėtų pakenkti 
jo ar kurios nors kitos suinteresuotosios 
šalies komerciniams interesams.

3. Bet kuris asmuo, Agentūrai arba 
kompetentingoms institucijoms pagal šį 
reglamentą teikiantis su veikliąja medžiaga 
arba biocidiniu produktu susijusią 
informaciją gali paprašyti 56 straipsnio 
2 dalyje nurodytos informacijos 
neatskleisti ir pagrįsti, kodėl informacijos 
atskleidimas galėtų pakenkti jo ar kurios 
nors kitos suinteresuotosios šalies 
komerciniams interesams.

Pagrindimas

Šis straipsnis turėtų būti taikomas ne tik veikliosioms medžiagoms, bet ir biocidiniams 
produktams.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 1272/2008 24 straipsnio, šio straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytų cheminių 
medžiagų pavadinimas pagal IUPAC 
nomenklatūrą, kai tos medžiagos 
naudojamos tik vienu ar keliais toliau 
nurodytais atvejais,:

Išbraukta.
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i) vykdant mokslinį tyrimą ir plėtrą;

ii) vykdant produkto ir technologinį 
tyrimą bei plėtrą.

Pagrindimas

Informacija apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą turėtų likti konfidenciali.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) naudojimo instrukcija ir dozės
metriniais vienetais kiekvienai 
autorizacijos liudijime numatytai 
paskirčiai;

e) naudojimo instrukcija ir dozės, 
išreikštos prasmingu ir vartotojams 
suprantamu būdu, kiekvienai autorizacijos 
liudijime numatytai paskirčiai;

Pagrindimas

Dozės, išreikštos metriniais vienetais, nėra suprantamos neprofesionaliems vartotojams, taigi 
jiems sunku pagal tai orientuotis. Taigi dozė etiketėje turėtų būti nurodyta taip, kad užrašo 
prasmė būtų aiški ir suprantama vartotojui.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali reikalauti, kad jų 
nacionalinei rinkai tiekiami biocidiniai 
produktai būtų ženklinami etiketėmis jų 
valstybine kalba arba kalbomis.

3. Valstybės narės reikalauja, kad jų 
nacionalinei rinkai tiekiami biocidiniai 
produktai būtų ženklinami etiketėmis jų 
valstybine kalba arba kalbomis.

Pagrindimas

Apskritai produktai visuomet turėtų būti ženklinami valstybės narės, į kurios rinką ketinama 
teikti produktą, valstybine kalba arba kalbomis. (Pranešėjas pakeitė savo siūlomą 



PE430.878v02-00 72/79 AD\813158LT.doc

LT

39 pakeitimą atsižvelgdamas į tai, kad kai kurios valstybės narės turi keletą valstybių kalbų.)

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Biocidiniai produktai, kuriuose esama 
nanomedžiagų arba kurie pagaminti 
naudojant nanotechnologiją, turi būti 
aiškiai paženklinti pateikiant šią 
informaciją.

Pagrindimas

Į reglamento taikymo sritį įtraukti biociodiniai produktai, kurių sudėtyje esama 
nanomedžiagų. Tačiau šiuo metu beveik nežinomas šių medžiagų poveikis sveikatai. 
Vartotojai turi būti apie tai informuoti.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teikia patarimus ir pagalbą, susijusius su 
veikliųjų medžiagų įrašymu į I priedą ir 
Bendrijos autorizacijos liudijimų išdavimu;

d) teikia pareiškėjams, ypač MVĮ,
patarimus ir pagalbą, susijusius su 
veikliųjų medžiagų įrašymu į I priedą ir 
Bendrijos autorizacijos liudijimų išdavimu;

Pagrindimas

Turėtų būti pažymėta, kad MVĮ galės dažniau kreiptis pagalbos, susijusios su jų paraiškomis, 
ir, kai tik galima, Komisija, Agentūra ir valstybės narės turėtų ją teikti.
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Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kaip 
apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo, nustatomas mažesnis 
mokestis;

a) MVĮ nustatomas mažesnis mokestis,
tačiau tai jokiu būdu nekeičia 
vertinančiosios kompetentingos 
institucijos atsakomybės už tai, kad 
remiantis šio reglamento nuostatomis 
būtų atliktas atidus vertinimas;

Pagrindimas

MVĮ apibrėžtis atskirai pateikta naujame 3 straipsnio „Apibrėžtys“ pakeitime.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) asmenys, tiekiantys rinkai biocidinius 
produktus, moka metinį mokestį; ir

d) išskyrus MVĮ, asmenys, tiekiantys 
rinkai biocidinius produktus, moka metinį 
mokestį; ir

Pagrindimas

Metinis mokestis padeda užtikrinti nuolatinį ECHA finansavimą, tačiau MVĮ turėtų būti 
atleistos nuo šio mokesčios, kad išvengtų nereikalingos finansinės naštos.

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
75 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75a straipsnis 
Nacionalinių pagalbos tarnybų steigimas 

valstybėse narėse
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Valstybės narės įsteigia nacionalines 
pagalbos tarnybas, kurios konsultuoja 
pareiškėjus, ypač MVĮ ir bet kurias kitas 
suinteresuotąsias šalis, apie atitinkamą jų 
atsakomybę ir įsipareigojimus, kurie 
numatyti pagal šį reglamentą ir vykdomi 
greta bet kokios Agentūros pagalbos, 
teikiamos pagal 66 straipsnio 2 dalies 
d punktą.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei biocidinio produkto autorizacijos 
liudijimo paraiška nepateikiama pagal 
antros pastraipos nuostatą, biocidinis 
produktas, praėjus šešiems mėnesiams nuo 
įrašo įsigaliojimo, rinkai nebetiekiamas. 
Esamas biocidinių produktų, kurių 
autorizacijos liudijimo paraiška nepateikta 
pagal antros pastraipos nuostatą, atsargas 
leidžiama šalinti, sandėliuoti ir naudoti 
aštuoniolika mėnesių nuo įrašo 
įsigaliojimo datos.

Jei biocidinio produkto autorizacijos 
liudijimo paraiška nepateikiama pagal 
antros pastraipos nuostatą, biocidinis 
produktas nuo įrašo įsigaliojimo datos 
rinkai nebetiekiamas. Esamas biocidinių 
produktų, kurių autorizacijos liudijimo
paraiška nepateikta pagal antros pastraipos 
nuostatą, atsargas leidžiama šalinti, 
sandėliuoti ir naudoti šešis mėnesius nuo 
įrašo įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti trumpesnius terminus, kadangi tolesni biocidinio produkto 
vartotojai turėtų žinoti savo pareigas ir padėtį, susijusią su veikliųjų medžiagų persvarstymu.
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Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis Išbraukta.

Su maistu skirtoms liestis medžiagoms 
taikomos pereinamojo laikotarpio 

priemonės

1. Biocidinių produktų, kurie yra su 
maistu skirtos liestis medžiagos ir kurie 
buvo tiekiami rinkai [OL: įrašykite 
85 straipsnio pirmoje pastraipoje 
nurodytą datą] autorizacijos liudijimų 
paraiškos pateikiamos vėliausiai 2017 m. 
sausio 1 d.

Su maistu skirtos liestis medžiagos, kurios 
buvo tiekiamos rinkai [OL: įrašykite 
85 straipsnio pirmoje pastraipoje 
nurodytą datą] ir kurių autorizacijos 
liudijimų paraiškos pateiktos pagal 1 dalį, 
gali būti toliau tiekiamos rinkai iki 
priimamas sprendimas išduoti jų 
autorizacijos liudijimą arba jo neišduoti. 
Jei priimamas sprendimas neišduoti tokio 
biocidinio produkto tiekimo rinkai 
autorizacijos liudijimo, toks biocidinis 
produktas praėjus šešiems mėnesiams nuo 
tokio sprendimo priėmimo rinkai 
nebetiekiamas.

Su maistu skirtos liestis medžiagos, kurios 
buvo tiekiamos rinkai [OL: įrašykite 
85 straipsnio pirmoje pastraipoje 
nurodytą datą] ir kurių autorizacijos 
liudijimo paraiška nepateikta pagal 1 dalį, 
gali būti tiekiamos rinkai dar šešis 
mėnesius po 1 dalyje nurodytos datos. 
2. Esamas biocidinių produktų, kurių 
naudojimo pagal šią paskirtį autorizacijos 
liudijimų kompetentinga institucija ar 
Komisija neišdavė, atsargas leidžiama 
šalinti, sandėliuoti ir naudoti dar dvylika 
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mėnesių po sprendimo, nurodyto 1 dalies 
antroje pastraipoje, priėmimo datos arba 
dvylika mėnesių po 1 dalies trečioje 
pastraipoje nurodytos datos, atsižvelgiant į 
tai, kuri data yra vėlesnė.

Pagrindimas

Medžiagoms, kurios liečiasi su maistu, jau taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004. Šios 
medžiagos neturėtų būti įtrauktos į pasiūlymo taikymo sritį, kadangi tai lemtų dvigubą 
vertinimą ir reglamentavimą. Aptikus teisės akto spragų jos turėtų būti užpildytos iš dalies 
keičiant reglamentą dėl medžiagų, kurios liečiasi su maistu.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2014 m. sausio 1 d. visi esamos į 
rinką biocidiniams produktams naudoti 
pateiktos veikliosios medžiagos gamintojai 
teikia Agentūrai prašymą įtraukti 
medžiagą į I priedą. Kompetentingos 
institucijos atlieka oficialią kontrolę 
remdamosi 54 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis.

Pagrindimas

Tik sistemoje dalyvaujančioms bendrovėms turėtų būti leista gaminti ir pateikti į rinką 
biocidiniams produktams skirtas veikliąsias medžiagas. Tinkama veikliųjų medžiagų rinkos 
priežiūra – geriausias kovos su piktnaudžiautojais būdas. Turėtų būti reikalaujama, kad 
valstybės narės nustatytų, kurie biocidiniai produktai cirkuliuoja jų rinkoje, taip pat ar 
veikliosios medžiagos gamintojas pateikė bylą pagal I pried reikalavimus, bei imtis 
atitinkamų veiksmų.
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Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos imasi 
reikalingų veiksmų pagal 54 straipsnio 
2 dalį.

Pagrindimas

Tik sistemoje dalyvaujančioms bendrovėms turėtų būti leista gaminti ir pateikti į rinką 
naudojimui biocidiniuose produktuose skirtas veikliąsias medžiagas. Tinkama veikliųjų 
medžiagų rinkos priežiūra – tai geriausias kovos su piktnaudžiautojais būdas. Turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų, kurių biocidinių produktų esama jų rinkoje ir ar 
veikliosios medžiagos gamintojas pateikė bylą pagal I priedą, bei imtųsi atitinkamų veiksmų. 

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant, kad būtų mažiau 
eksperimentuojama su gyvūnais, turi būti 
kaip galima labiau naudojamasi esamų 
duomenų informacija. Ypač turėtų būti 
vadovaujamasi Direktyvos 1999/45/EB ir 
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 
nuostatomis.

Pagrindimas

Siekiama išvengti nereikalingų bandymų su gyvūnais. 
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Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštės 2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2. Išsami kokybinė ir kiekybinė 
informacija apie biocidinio produkto 
sudėtį, pvz., veiklioji medžiaga (-os), 
priemaišos, priedai, inertinės sudėtinės 
dalys

2.2. Išsami kokybinė ir kiekybinė 
informacija apie biocidinio produkto 
sudėtį, pvz., veiklioji (-iosios) medžiaga (-
os), priemaišos, priedai, inertinės sudėtinės 
dalys, atsižvelgiant į 16 straipsnyje 
nustatytas koncentracijos ribines vertes

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 16 straipsnio 2a ir 2b dalių (naujos) pakeitimais.

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 4 pagrindinė grupė 20 produktų tipas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 produktų tipas. - 20 produktų tipas. Maisto ir pašarų 
dezinfekantai
Produktai, skirti kenksmingiems 
organizmams kontroliuoti ir maisto beo 
pašarų atsargoms dezinfekuoti.

Pagrindimas

Turi būti išsaugotas 20 biocidinių produktų tipas (maisto arba pašarų atsargų antiseptikai), 
tačiau būtina keisti jo apibrėžtį, kadangi šie biocidiniai produktai yra ne antiseptikai, o 
dezinfekantai. Tarkime, produktai, naudojami dezinfekuoti pašarams nuo žmogaus patogenų 
(pvz., salmonelių), neatitinka pagal pašarų priedų taisykles nustatytų reikalavimų. Jie 
neatlieka ir konservantų, skirtų saugoti gyvulių pašarams nuo gedimo, funkcijos. Todėl šiuos 
produktus turime laikyti dezinfekcinėmis medžiagomis.

.



AD\813158LT.doc 79/79 PE430.878v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Biocidinių produktų tiekimas rinkai ir naudojimas

Nuorodos COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)

Atsakingas komitetas ENVI

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje 
data

ITRE
14.7.2009

Nuomonės referentas
       Paskyrimo data

Sajjad Karim
17.9.2009

Svarstymas komitete 10.11.2009 27.1.2010

Priėmimo data 7.4.2010

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

37
5
7

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Maria Da Graça 
Carvalho, Giles Chichester, António Fernando Correia De Campos, 
Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert 
Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Sajjad Karim, Arturs 
Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, 
Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, 
Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, 
Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen 
Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, 
Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) 
narys (-iai)

Lara Comi, Rachida Dati, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Oriol 
Junqueras Vies, Marian-Jean Marinescu, Ivari Padar, Markus Pieper, 
Mario Pirillo, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann 
Winkler


