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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Piața produselor biocide și reglementarea juridică

Piața produselor biocide din Europa este estimată la circa 890 de milioane de euro pe an, 
reprezentând aproximativ 27 % din piața globală. Trei companii mari dețin aproape 25 % din 
piața europeană. Prin urmare, este necesar să existe un echilibru între interesele marilor 
companii și cele ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

Directiva 98/8/CE, care reglementează în prezent acest sector, avea un scop dublu: 
ameliorarea protecției mediului și a sănătății. De asemenea, directiva prevedea un sistem de 
recunoaștere reciprocă a procedurilor naționale de autorizare pentru a permite produselor 
biocide să circule pe piața internă. Cu toate acestea, în istoria sa de zece ani, o serie de 
probleme (cum ar fi costurile excesive, cerințele prohibitive, întârzierile în materie de 
autorizare, diferențele de timp de la un stat membru la altul în ceea ce privește evaluarea 
cererilor) au făcut ca o singură substanță activă să fie aprobată în temeiul cadrului legislativ 
actual și nu se prevăd îmbunătățiri semnificative în viitorul apropiat.

Comisia Europeană propune un nou regulament în vederea simplificării procedurilor și a 
eficientizării pieței. Principalele puncte includ, printre altele: o procedură de autorizare 
centralizată opțională pentru produsele biocide cu risc scăzut, o procedură îmbunătățită de 
recunoaștere reciprocă, o structură de taxe armonizată pentru autorizațiile naționale și o 
reglementare în ceea ce privește articolele tratate cu produse biocide. 

Raportorul pentru aviz salută propunerile Comisiei și sprijină într-un grad ridicat măsurile 
propuse, în special accentul pus pe reducerea sarcinii impuse de procesul de autorizare. În 
schimb, este important să se garanteze că sunt luate în considerare nevoile diferitelor părți 
implicate și, din acest motiv, o serie de propuneri sunt descrise în cele ce urmează.

Amendamente propuse

Procedura de autorizare centralizată extinsă

Raportorul pentru aviz salută propunerile de a introduce pentru producători opțiunea unei 
proceduri de autorizare centralizate pentru substanțele active și pentru produsele biocide. 
Definiția curentă a unui „produs biocid cu risc scăzut” pare să limiteze această procedură la o 
categorie de produse nejustificat de restrictivă, iar raportorul pentru aviz recomandă o 
extindere parțială a acestei categorii. De asemenea, data de revizuire a regulamentului ar 
trebui devansată de la 2023 la 2016, pentru a permite o revizuire și o eventuală extindere a 
procedurii de autorizare centralizată, în cazul în care aceasta funcționează eficient.

Sprijin pentru IMM-uri

Ar trebui acordat un sprijin mai consistent IMM-urilor, într-o industrie dominată de câțiva 
mari producători industriali. Din acest motiv, IMM-urile ar trebui scutite de la plata unei taxe 
anuale pentru introducerea pe piață a produselor biocide. În plus, statele membre ar trebui să 
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creeze birouri de asistență, care să vină în completarea documentelor de orientare puse la 
dispoziție de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA). 

Raționalizarea termenelor limită

În cadrul propunerii, ar trebui stabilite termene specifice, atunci când acest lucru este posibil, 
pentru a permite industriei să-și planifice activitățile dinainte. Ar trebui stabilite termene 
pentru diferitele stadii de evaluare ale unui dosar. Termenele limită ar trebui scurtate, acolo 
unde este posibil, pentru a garanta o eficiență optimă în procesul de autorizare. 

Încurajarea cercetării și dezvoltării

Este oportună facilitarea cercetării și dezvoltării mai intensificate într-o industrie care are un 
rol crucial în protecția mediului și a sănătății umane. În cadrul propunerii, experimentele / 
testele care pot implica eliberarea în mediu a unui produs biocid neautorizat necesită o 
autorizație națională. Ar trebui instituită o procedură de notificare mai simplă, care să permită 
totuși autorității competente să prevadă cerințe mai stricte, dar în cadrul căreia procedura 
complicată de autorizare să nu constituie singura opțiune posibilă. 

Formule-cadru

Din rațiuni de eficiență, raportorul pentru aviz propune o diferențiere între modificările 
administrative, modificările minore și cele majore în ceea ce privește autorizarea formulelor-
cadru. Modificările administrative ar putea face obiectul unei proceduri de notificare 
simplificate; modificările minore ar putea fi evaluate într-un termen de evaluare redus; cât 
privește modificările majore, perioada de evaluare ar putea fi proporțională cu amploarea 
modificării propuse. În plus, pentru a veni în sprijinul producătorilor, raportorul pentru aviz 
recomandă alocarea unui singur număr de autorizație pentru toate produsele biocide care 
aparțin cadrului respectiv.

Criterii de excludere

În ceea ce privește criteriile de excludere, raportorul pentru aviz a considerat că excluderea de 
la testul general de autorizare a anumitor tipuri de produse care conțin substanțe active (tipul 4 
și tipurile 14 - 19) constituie o restricție inutilă. Toate tipurile de produse ar trebui să poată fi 
evaluate conform criteriilor. Excluderea unor astfel de produse în temeiul legislației privind 
protecția plantelor nu justifică o astfel de interdicție (cu puține excepții) în conformitate cu 
legislația privind produsele biocide, întrucât produsele pesticide și biocide au utilizări diferite 
și prezintă niveluri diferite de expunere. 

Cerințe de natură lingvistică

Pentru a evita o sarcină excesivă pentru întreprinderi, ar trebui prevăzută cerința ca solicitările 
de autorizare a produselor și etichetarea acestora să se facă numai în una dintre limbile 
oficiale ale statului membru în cauză (în cazul în care există mai multe limbi).
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Dat fiind că produsele utilizate 
pentru protecția produselor alimentare 
sau a hranei pentru animale împotriva 
organismelor dăunătoare care intrau 
înainte în categoria tipului de produs 20 
intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 89/197/CEE a Consiliului și al 
Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
nu este oportună menținerea acestui tip 
de produs.

eliminat

Justificare

Este necesar să se păstreze produsele biocide de tip 20 („Produse pentru protecția 
produselor alimentare sau a furajelor”) dar definiția acestora trebuie modificată întrucât 
aceste produse biocide nu sunt conservanți, ci dezinfectante. De exemplu, produsele utilizate 
pentru dezinfectarea alimentelor de agenții patogeni pentru om, precum Salmonella, nu 
îndeplinesc cerințele impuse de regulamentele privind aditivii din furaje. De asemenea, ele 
nici nu acționează ca și conservanți, care împiedică deteriorarea furajelor. De aceea, aceste 
produse trebuie considerate drept agenți dezinfectanți.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În vederea facilitării accesului la piața 
internă și a evitării costurilor suplimentare 
și a timpului investit în obținerea de 

(24) În vederea facilitării accesului la piața 
internă și a evitării costurilor suplimentare 
și a timpului investit în obținerea de 
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autorizații naționale separate în diferite 
state membre, Comisia, ținând cont de
experiența câștigată de pe urma 
dispozițiilor privind autorizațiile 
comunitare, poate decide să extindă sfera 
de cuprindere a procedurii de autorizare la 
nivel comunitar și la alte produse biocide.

autorizații naționale separate în diferite 
state membre, Comisia a hotărât să 
instituie o procedură de autorizare la nivel 
comunitar pentru toate produsele biocide.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Pe lângă documentele operaționale 
de orientare furnizate de Agenție, statele 
membre ar trebui să înființeze birouri 
naționale de asistență tehnică, pentru a 
ajuta candidații, în special IMM-urile, să 
se conformeze cerințelor prezentului 
regulament.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Date fiind beneficiile pentru piața 
internă și consumatori, este oportună 
stabilirea de norme armonizate pentru 
comerțul paralel cu produse biocide 
identice în esență care sunt autorizate în 
diferite state membre.

(45) Date fiind beneficiile pentru piața 
internă și consumatori, este oportună 
stabilirea de norme armonizate pentru 
comerțul paralel cu produse biocide 
identice care sunt autorizate în diferite state 
membre.

Justificare

Comerțul paralel ar trebui limitat la produse identice care au aceleași specificații și conțin 
aceleași substanțe active și coformulanți.

Amendamentul 5
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Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Solicitanții care au investit în 
sprijinirea includerii unei substanțe active 
în anexa I sau în autorizarea unui produs 
biocid în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament trebuie să poată 
recupera o parte din investiția lor sub 
forma unei compensații echitabile atunci 
când de informațiile pentru care dețin drept 
de proprietate și pe care le-au prezentat în 
sprijinul includerii sau autorizării 
respective beneficiază solicitanți ulteriori.

(48) Solicitanții care au investit în 
sprijinirea includerii unei substanțe active 
în anexa I sau în autorizarea unui produs 
biocid în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament și/sau cu cele ale 
Directivei 98/8/CE trebuie să poată 
recupera o parte din investiția lor sub 
forma unei compensații echitabile atunci 
când de informațiile pentru care dețin drept 
de proprietate și pe care le-au prezentat în 
sprijinul includerii sau autorizării 
respective beneficiază solicitanți ulteriori.

Justificare

Nu trebuie excluși cei care au făcut investiții în temeiul legislației existente.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a garanta faptul că toate 
informațiile pentru care există drept de 
proprietate care au fost prezentate în 
sprijinul includerii unei substanțe active 
sau al autorizării unui produs biocid sunt 
protejate încă din momentul prezentării lor 
și pentru a preveni cazul în care unele 
informații rămân neprotejate, dispoziția 
privind perioadele de protecție a 
informațiilor trebuie să se aplice și 
informațiilor prezentate în sensul 
Directivei 98/8/CE.

(49) Pentru a garanta faptul că toate 
informațiile pentru care există drept de 
proprietate care au fost prezentate în 
sprijinul includerii unei substanțe active în 
anexa I sau al autorizării unui produs 
biocid sunt protejate încă din momentul 
prezentării lor și pentru a preveni cazul în 
care unele informații rămân neprotejate, 
dispoziția privind perioadele de protecție a 
informațiilor trebuie să se aplice și 
informațiilor prezentate în sensul 
Directivei 98/8/CE.

Justificare
Pentru mai multă claritate.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Mai precis, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să adopte măsuri pentru a 
decide cu privire la cererea de includere a 
substanțelor active în anexa I sau să 
reînnoiască sau reexamineze includerea, să 
specifice procedurile legate de reînnoirea și 
reexaminarea unei includeri a unei 
substanțe active în anexa I, să extindă 
dispozițiile privind autorizațiile 
comunitare la alte categorii de produse 
biocide, să specifice criteriile și 
procedurile legate de anularea unei 
autorizații sau de modificarea termenilor și 
condițiilor de acordare a unei autorizații, 
incluzând un mecanism de soluționare a 
litigiilor, să specifice cantitățile totale 
maxime aplicabile de substanțe active sau 
de produse biocide care pot fi eliberate în 
timpul experiențelor și informațiile 
minimale de furnizat, să stabilească o 
structură de taxe armonizată și alte norme 
cu privire la plata taxelor către autoritățile 
competente și Agenție, să adapteze anexele 
în funcție de progresul științific și tehnic, 
să realizeze programul de lucru și să 
specifice drepturile și obligațiile conexe ale 
autorităților competente și ale 
participanților la program și să extindă 
durata programului de lucru pentru o 
perioadă determinată. Deoarece măsurile 
respective au un domeniu general de 
aplicare și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, prin adăugarea, printre altele, a 
unor noi elemente neesențiale în prezentul 
regulament, ele trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5 litera (a) 
din Decizia 1999/468/CE.

(61) Mai precis, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să adopte măsuri pentru a 
decide cu privire la cererea de includere a 
substanțelor active în anexa I sau să 
reînnoiască sau reexamineze includerea, să 
specifice procedurile legate de reînnoirea și 
reexaminarea unei includeri a unei 
substanțe active în anexa I, să specifice 
criteriile și procedurile legate de anularea 
unei autorizații sau de modificarea 
termenilor și condițiilor de acordare a unei 
autorizații, incluzând un mecanism de
soluționare a litigiilor, să specifice 
cantitățile totale maxime aplicabile de 
substanțe active sau de produse biocide 
care pot fi eliberate în timpul experiențelor 
și informațiile minimale de furnizat, să 
stabilească o structură de taxe armonizată 
și alte norme cu privire la plata taxelor 
către autoritățile competente și Agenție, să 
adapteze anexele în funcție de progresul 
științific și tehnic, să realizeze programul 
de lucru și să specifice drepturile și 
obligațiile conexe ale autorităților 
competente și ale participanților la program 
și să extindă durata programului de lucru 
pentru o perioadă determinată. Deoarece 
măsurile respective au un domeniu general 
de aplicare și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, prin adăugarea, printre altele, a 
unor noi elemente neesențiale în prezentul 
regulament, ele trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5 litera (a) 
din Decizia 1999/468/CE.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) Avându-se în vedere că unele produse 
nu erau înainte acoperite de legislația 
comunitară în domeniul produselor 
biocide, este oportun să se acorde 
întreprinderilor o perioadă de tranziție, 
pentru ca acestea să fie pregătite să aplice 
normele cu privire la substanțele active 
generate in situ, la articolele și materialele 
tratate și la materialele care intră în 
contact cu alimentele.

(66) Avându-se în vedere că unele produse 
nu erau înainte acoperite de legislația 
comunitară în domeniul produselor 
biocide, este oportun să se acorde 
întreprinderilor o perioadă de tranziție, 
pentru ca acestea să fie pregătite să aplice 
normele cu privire la substanțele active 
generate in situ și la articolele și 
materialele tratate.

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004. Aceste materiale nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al 
propunerii, întrucât acest lucru ar duce la duplicarea evaluării și reglementărilor. Dacă se 
descoperă lacune în legislație, acestea ar trebui remediate prin modificarea Regulamentului 
privind materialele care intră în contact cu alimentele.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera pa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 octombrie 2004 privind materialele 
și obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare1.
1 JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004. Aceste materiale nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al 
propunerii, întrucât acest lucru ar duce la duplicarea evaluării și reglementărilor. Dacă se 
descoperă lacune în legislație, acestea ar trebui remediate prin modificarea Regulamentului 
privind materialele care intră în contact cu alimentele.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O astfel de substanță, în măsura în care 
nu suscită îngrijorare din alte motive, ar 
trebuie să fie, în mod normal, o substanță 
clasificată drept periculoasă, conform 
Directivei 67/548/CEE și să fie prezentă 
în produsul biocid într-o concentrație care 
ar determina clasificarea acestuia ca 
produs periculos, în sensul Directivei 
1999/45/CE sau al Regulamentului (CE) 
nr. 1272/2008.

Justificare

Definiția se regăsește deja în Directiva 98/8/CE și ar trebui să fie incorporată în noul 
Regulament, din motive de claritate.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „material sau articol tratat” înseamnă (k) „material sau articol tratat” înseamnă
orice substanță, amestec, material sau 
articol care a fost tratat cu unul sau mai 
multe produse biocide sau care le 
încorporează pe acestea cu scopul de a
proteja substanța, amestecul, materialul 
sau articolul împotriva deteriorării 
provocate de organismele dăunătoare;

orice substanță, amestec, material sau 
articol care a fost tratat cu unul sau mai 
multe produse biocide sau care le 
încorporează pe acestea cu scopul de a
avea efectul biocid pentru care a fost 
conceput;

Justificare

Acest amendament lărgește definiția obiectelor și materialelor tratate pentru a include atât 
obiecte de genul vopselelor care au fost menținute și obiecte cu efect extern, de genul plaselor 
pentru țânțari. Evaluarea se face deci din punct de vedere chimic.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera n 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „autorizație” înseamnă (n) „autorizație” înseamnă
o autorizație națională sau comunitară; o autorizație națională sau comunitară

primară sau o autorizație în duplicat sau 
autorizație suplimentară;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) „autorizație în duplicat” înseamnă 
un act administrativ în beneficiul 
deținătorului unei autorizații primare prin 
care un stat membru sau Comisia 
autorizează introducerea pe piață și 
utilizarea aceluiași produs biocid sub un 
nume diferit;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera nb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nb) „autorizație suplimentară” înseamnă 
un act administrativ în beneficiul 
deținătorului unei autorizații primare prin 
care un stat membru sau Comisia 
autorizează introducerea pe piață și 
utilizarea sub un nume diferit a aceluiași 
produs biocid pe baza autorizației primare 
și cu acceptul deținătorului autorizației 
primare;
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „formulă-cadru” înseamnă (p) „formulă-cadru” înseamnă
un grup de produse biocide cu utilizări 
similare și care prezintă variații limitate, în 
ceea ce privește compoziția lor, față de un 
produs biocid de referință care aparține 
acelui grup și care conține aceleași 
substanțe active cu aceleași specificații,
dacă aceste variații permise nu 
influențează negativ nivelul riscului sau
eficacitatea acestor produse;

un grup de produse biocide cu utilizări 
similare și care prezintă variații limitate, în 
ceea ce privește compoziția lor, față de un 
produs biocid de referință care aparține 
acelui grup și care conține aceleași 
substanțe active cu aceleași specificații, cu 
condiția ca, în pofida acestor variații,
nivelul riscului să nu depășească nivelul 
aferent produselor biocide de referință și 
ca eficacitatea asupra organismelor țintă 
să corespundă cu indicațiile de pe eticheta 
produsului;

Justificare

Este important să se stabilească că potențialul de risc nu trebuie să fie mai mare decât cel al 
produsului biocid de referință și că eficacitatea produsului trebuie să fie conformă 
indicațiilor de pe eticheta produsului.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „scrisoare de acces” înseamnă (q) „scrisoare de acces” înseamnă
un document original, semnat de 
proprietarul sau de proprietarii 
informațiilor, care stipulează că 
informațiile pot fi utilizate de autoritățile 
competente, de Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice sau de Comisie în 
vederea evaluării unei substanțe active sau 
a acordării unei autorizații;

un document original, semnat de 
proprietarul sau de proprietarii 
informațiilor sau de reprezentantul 
acestora, care stipulează că informațiile 
pot fi utilizate de autoritățile competente
desemnate, de Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice sau de Comisie în 
vederea evaluării unei substanțe active sau 
a acordării unei autorizații unei terțe 
persoane;
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Justificare

Se simte necesitatea clarificării definiției „scrisorii de acces”.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) „materiale care intră în contact cu 
alimentele” înseamnă

eliminat

orice material sau articol care este 
destinat să intre în contact cu alimentele, 
intrând în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1935/2004;

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004. Aceste materiale nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al 
propunerii, întrucât acest lucru ar duce la duplicarea evaluării și reglementărilor. Dacă se 
descoperă lacune în legislație, acestea ar trebui remediate prin modificarea Regulamentului 
privind materialele care intră în contact cu alimentele.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 1 - litera ta (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) „modificare administrativă” 
înseamnă o modificare de tip 
administrativ adusă unei autorizații în 
vigoare, care nu presupune o reevaluare a 
riscului la adresa sănătății publice sau a 
mediului sau o reevaluare a eficacității 
produsului;

Justificare

Este necesar să se definească tipul de modificări ce pot fi aduse unui produs biocid autorizat 
aflat deja în circulație.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 1 - litera tb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(tb) „modificare minoră” înseamnă o 
modificare adusă unei autorizații în 
vigoare care nu poate fi considerată drept 
modificare administrativă, deoarece 
necesită o reevaluare limitată a riscului la 
adresa sănătății publice sau o mediului 
și/sau o reevaluare a eficacității 
produsului și nu are efecte negative 
asupra nivelului de risc pentru sănătatea 
publică sau mediu și asupra eficacității 
produsului;

Justificare

Este necesar să se definească tipul de modificări ce pot fi aduse unui produs biocid autorizat 
aflat deja în circulație.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 1 - litera tc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(tc) „modificare majoră” înseamnă o 
modificare a unei autorizații în vigoare 
care nu poate fi considerată drept 
modificare administrativă sau minoră;

Justificare

Este necesar să se definească tipul de modificări ce pot fi aduse unui produs biocid autorizat 
aflat deja în circulație.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ua (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ua) „IMM-uri” înseamnă întreprinderi 
mici și mijlocii în sensul Recomandării 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definiția microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii1.
______________
1 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Justificare

Urmând exemplul Regulamentului REACH, este preferabil ca IMM-urile să fie definite 
separat.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera -ub (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ub) „producător” înseamnă:
- în cazul unei substanțe active, produsă 
pe teritoriul sau introdusă pe piața 
Uniunii, producătorul acestei substanțe 
active sau o persoană rezidentă în 
Uniune, numită de producător drept 
reprezentant unic al său în sensul 
prezentului regulament;
- în cazul unei substanțe active produse în 
afara teritoriului Uniunii, persoana 
rezidentă în Uniune, numită de 
producătorul substanței active drept unic 
reprezentant al său în sensul prezentului 
regulament sau, în cazul în care nu a fost 
numită nicio astfel de persoană, 
importatorul substanței active respective 
în Uniune,
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Justificare

Având în vedere noua formulare a articolului 83, se impune definirea „producătorului”. De 
fapt, definiția este conformă cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1896/2000 al Comisiei 
din 7 septembrie 2000 privind prima fază a programului menționat la articolul 16 alineatul 
(2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind produsele 
biocide.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou – primul articol al capitolului II)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
(1) Orice solicitant potențial care cere 
includerea unei substanțe active în anexa 
I se adresează agenției, pentru a afla 
dacă:
- a fost deja depusă o cerere pentru 
includerea aceleași substanțe în anexa I 
sau
- substanța respectivă este deja inclusă în 
anexa I sau
- substanța respectivă este înregistrată în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006.
(2) Orice solicitant potențial transmite 
următoarele agenției următoarele 
informații împreună cu cererea:
(a) identitatea sa, conform specificațiilor 
din secțiunea 1 din anexa VI la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu 
excepția punctelor 1.2 și 1.3;
(b) identitatea substanței active, conform 
dispozițiilor de la punctul (2) din anexa 
VI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;
(c) ce cereri de informații vor necesita 
efectuarea de noi studii în care sunt 
implicate animale vertebrate;
(d) ce cereri de informații vor necesita 
efectuarea de alte noi studii;



AD\813158RO.doc 17/79 PE430.878v02-00

RO

(3) În cazul în care substanța respectivă 
nu este inclusă în anexa I sau nu este 
înregistrată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 
agenția informează solicitantul potențial 
în consecință.
(4) În cazul în care s-a depus deja o 
cerere de includere a aceleiași substanțe 
active în anexa I sau în cazul în care 
aceeași substanță activă a fost deja 
inclusă în anexa I sau a fost deja 
înregistrată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 
agenția informează fără întârziere 
solicitantul potențial cu privire la numele 
și adresa solicitantului sau persoanelor 
care au făcut înregistrarea anterior, 
precum și asupra rezumatelor studiilor 
pertinente sau studiilor profesionale, în 
cazul în care au fost deja prezentate.
(5) Agenția informează în același timp 
solicitantul sau persoana care a făcut 
înregistrarea anterior în legătură cu 
numele și adresa potențialului solicitant 
al includerii în anexa I. Rezultatele 
studiilor disponibile pe animale vertebrate 
vor fi partajate cu solicitantul potențial în 
conformitate cu Capitolul XI din 
prezentul Regulament.

Justificare

Aceste proceduri sunt necesare pentru a evita repetarea testelor pe animale vertebrate și 
pentru conformitatea cu cererile de informații de la anexa II. „Obligația de a furniza 
informații” în conformitate cu Regulamentul Reach este reciprocă, întrucât agenția va avea 
infrastructura și expertiza necesare pentru a adopta această procedură.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O substanță activă se include în anexa I 
pentru o perioadă inițială care nu depășește 

(1) O substanță activă se include în anexa I 
pentru o perioadă inițială care nu depășește 
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10 ani, dacă produsele biocide care conțin 
respectiva substanță activă îndeplinesc
condițiile prevăzute la articolul 16 alineatul
(1) litera (b).

10 ani, dacă cel puțin una dintre produsele 
biocide care conțin respectiva substanță 
activă îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 16 alineatul (1) litera (b).

Justificare

La momentul includerii în anexa I, dosarul trebuie depus pentru cel puțin un produs biocid 
reprezentativ a cărui substanță activă îndeplinește condițiile specificate. Se consideră că 
modificarea propusă reflectă de o manieră mai satisfăcătoare conceptul includerii în anexa I. 

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O substanță activă trebuie, dacă este 
cazul, să fie inclusă în anexa I împreună cu 
oricare dintre elementele următoare:

(3) O substanță activă și o declarație 
privind sursa de referință pentru 
determinarea echivalenței tehnice trebuie, 
dacă este cazul, să fie inclusă în anexa I 
împreună cu oricare dintre elementele 
următoare:

Justificare

Este important să se coreleze substanța chimică descrisă la anexa I cu datele care au 
determinat includerea acesteia în anexă. În plus, compoziția izomerică este importantă în 
scopul stabilirii identității chimice.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) identificarea identității chimice în 
ceea ce privește stereoizomerii.

Justificare

Este important să se coreleze substanța chimică descrisă la anexa I cu datele care au 
determinat includerea acesteia în anexă. În plus, compoziția izomerică este importantă în 
scopul stabilirii identității chimice.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) expunerea oamenilor la respectiva 
substanță activă dintr-un produs biocid, în 
condiții normale de utilizare, este 
neglijabilă, în special atunci când produsul 
este utilizat în sisteme închise sau în 
condiții strict controlate;

(a) expunerea oamenilor la respectiva 
substanță activă dintr-un produs biocid, în 
condiții prescrise de utilizare, este 
neglijabilă sau controlată în mod 
corespunzător, ținând cont de pericolele 
intrinseci asociate substanței, în special 
atunci când produsul este utilizat în sisteme 
închise sau în condiții strict controlate;

Justificare

Nu există argumente științifice pentru a discrimina anumite tipuri de produse (de ex. PT4 și 
14-19). Aceste produse sunt rodenticide, acaricide, moluscicide, dezinfectante, piscicide și 
insecticide și sunt folositoare, îndeosebi pentru locuitorii din Sudul Europei, unde este vital 
să se combată infestările de la șobolani sau insecte din motive de igienă. Excluderea ar trebui 
decisă pe baza unei analize de risc (o combinație între gradul de periculozitate și gradul de 
expunere). Dacă se dovedește științific că riscurile sunt bine controlate, substanța activă ar 
trebui autorizată.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Litera (c) nu se aplică substanțelor active 
pentru tipurile de produse 4 și 14-19.

eliminat

Justificare

Argumentele științifice invocate în favoarea discriminării anumitor tipuri de produse 
(respectiv tipurile de produse 4 și 14-19) sunt confuze, par arbitrare și, prin urmare, 
orientate pe nedrept împotriva anumitor tipuri de produse.

Amendamentul 29
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică măsurile de punere în aplicare 
adoptate în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. ...  [privind introducerea pe piață 
a produselor fitosanitare] care specifică 
criteriile științifice de determinare a 
proprietăților care afectează sistemul 
endocrin.

Justificare

În prezent, nu există criterii pentru aprobarea proprietăților care afectează sistemul 
endocrin, fiind necesară formularea acestora. Aceste criterii ar trebui să fie adoptate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare, care a intrat în vigoare la 24 noiembrie 2009. 

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un dosar pentru substanța activă care să 
îndeplinească cerințele enunțate în anexa 
II;

(a) un dosar pentru substanța activă care să 
îndeplinească cerințele enunțate în anexa II
sau o scrisoare de acces;

Justificare

S-ar putea ca solicitanții să nu fie în posesia legitimă a tuturor datelor necesare cererii.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un dosar pentru cel puțin un produs 
biocid reprezentativ care conține substanța 
activă, care să îndeplinească cerințele 
enunțate în anexa III; 

(b) un dosar sau o scrisoare de acces
pentru cel puțin un produs biocid 
reprezentativ care conține substanța activă, 
care să îndeplinească cerințele enunțate în 
anexa III. 
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Justificare

S-ar putea ca solicitanții să nu fie în posesia legitimă a tuturor datelor necesare cererii.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția atribuie fiecărei cereri un număr 
de înregistrare, care urmează să fie 
utilizat în toată corespondența, până la 
includerea substanței în anexa I, și o dată 
de înregistrare, care reprezintă data la 
care cererea a fost primită de Agenție. 

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de două luni de la primirea 
cererii, Agenția validează respectiva cerere 
dacă aceasta îndeplinește următoarele 
cerințe:

În termen de trei săptămâni de la primirea 
cererii, Agenția validează respectiva cerere 
dacă aceasta îndeplinește următoarele 
cerințe:

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Agenția consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informațiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri și stabilește un 
termen rezonabil pentru prezentarea 
informațiilor în cauză.

(4) În cazul în care Agenția consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informațiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri și stabilește un 
termen de cel mult două luni pentru 
prezentarea informațiilor în cauză.
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Justificare

Este necesar să se stabilească un termen limită pentru prezentarea documentației, care ar 
trebui să fie cât mai concisă, pentru a permite să se treacă rapid la evaluare. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În termen de două luni de la primirea 
cererii, Agenția înregistrează fiecare 
informație din dosar, atribuindu-i un cod 
unic de identificare.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă, la evaluarea dosarelor, reiese că 
sunt necesare informații suplimentare 
pentru realizarea evaluării, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare invită 
solicitantul să furnizeze respectivele 
informații într-un anumit termen și 
informează Agenția în acest sens.

(2) Dacă, la evaluarea dosarelor, reiese că 
sunt necesare informații suplimentare 
pentru realizarea evaluării, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare invită 
solicitantul să furnizeze respectivele 
informații într-un anumit termen care nu 
depășește șase luni. În împrejurări 
excepționale și pe baza unor justificări 
pertinente, termenul poate fi extins cu 
maximum șase luni suplimentare. 
Autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare informează Agenția în acest sens.

Justificare

Experiența a demonstrat că durata unei proceduri de evaluare poate fi nejustificat de 
îndelungată. Prin urmare, este esențial să se introducă termene adecvate pentru a evita 
apariția unor lacune de natură să tergiverseze inutil procedura. Aceste termene oferă, de 
asemenea, o anumită certitudine solicitantului în ceea ce privește durata maximă a acestei 
proceduri. 
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia decide să includă 
substanța activă în anexa I, se indică 
numele solicitantului/solicitanților.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când decide includerea unei 
substanțe active în anexa I, Agenția îi 
atribuie acesteia un număr de înregistrare 
raportat la substanță și la solicitant. 
Agenția îi comunică fără întârziere 
solicitantului numărul și data de 
înregistrare. Numărul de înregistrare este 
utilizat în toată corespondența ulterioară 
referitoare la substanța activă și 
autorizarea produsului, în conformitate 
cu capitolul IV din prezentul regulament.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În momentul pregătirii unui aviz cu 
privire la includerea sau reînnoirea 
includerii unei substanțe active în anexa I, 
Agenția examinează dacă substanța activă 
îndeplinește oricare dintre criteriile 
enumerate la alineatul (1) și abordează 
această chestiune în avizul său.

(2) În momentul pregătirii unui aviz cu 
privire la includerea sau reînnoirea 
includerii unei substanțe active în anexa I, 
Agenția examinează dacă substanța activă 
îndeplinește oricare dintre criteriile 
enumerate la alineatul (1) și, în cazul în 
care expunerea nu este controlată în mod 
corespunzător, ținând cont de pericolul 
intrinsec reprezentat de substanță,
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abordează această chestiune în avizul său.

Justificare

Criteriile de identificare a substanțelor active care sunt candidate pentru înlocuire sunt 
aliniate cu criteriile care fac obiectul autorizării specificate în Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 din motive de armonizare între cele două regulamente – a se vedea articolul 57 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Cum Agenția (ECHA) va avea sarcina de a examina 
dacă o substanță activă îndeplinește criteriile, se recomandă armonizarea celor două 
regulamente.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Agenția consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informațiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri și stabilește un 
termen rezonabil pentru prezentarea 
informațiilor în cauză.

(4) În cazul în care Agenția consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informațiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri și stabilește un 
termen de cel mult două luni pentru 
prezentarea informațiilor în cauză.

Justificare

Este necesar să se stabilească un termen limită pentru prezentarea documentației, care ar 
trebui să fie cât mai concisă, pentru a permite să se treacă rapid la evaluare. 

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La expirarea termenului menționat la 
alineatul (3) sau la primirea avizului 
Agenției, Comisia adoptă o decizie cu 
privire la reînnoirea includerii substanței 
active în anexa I. Decizia respectivă, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 

(5) La expirarea termenului menționat la 
alineatul (3) sau la primirea avizului 
Agenției, Comisia adoptă o decizie cu 
privire la reînnoirea includerii substanței 
active în anexa I. Decizia respectivă, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
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cu control menționată la articolul 72 
alineatul (4).

cu control menționată la articolul 72 
alineatul (4). În cazul în care Comisia 
decide să reînnoiască includerea 
substanței active în anexa I, ar trebui să 
se menționeze numele 
solicitantului/solicitanților.

Justificare

Includerea unei substanțe active în anexa I, împreună cu numele întreprinderii solicitante, 
constituie o modalitate adecvată și eficace de a evita imixtiunea profitorilor, deoarece 
permite identificarea rapidă a întreprinderilor implicate, reducându-se astfel și sarcina 
administrativă.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate consulta Agenția cu 
privire la orice probleme de natură 
științifică sau tehnică legate de revizuirea 
includerii unei substanțe active în anexa I. 
În termen de nouă luni de la respectiva 
solicitare, Agenția elaborează un aviz și îl 
transmite Comisiei.

(2) Comisia poate consulta Agenția cu 
privire la orice probleme de natură 
științifică sau tehnică legate de revizuirea 
includerii unei substanțe active în anexa I. 
În termen de șase luni de la respectiva 
solicitare, Agenția elaborează un aviz și îl 
transmite Comisiei.

Justificare

Amendamentul a fost depus pentru a asigura coerența, deoarece, în restul textului propunerii, 
termenul de care dispune Agenția pentru a emite un aviz la cererea Comisiei este de șase 
luni. 

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea de autorizare este întocmită fie 
de către persoana responsabilă de 
introducerea pe piață a unui produs biocid 
într-un anumit stat membru sau în 

(2) Cererea de autorizare este întocmită fie 
de către deținătorul autorizației, care 
poate să nu fie persoana responsabilă de 
introducerea pe piață a unui produs biocid 
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Comunitate, fie în numele acesteia. într-un anumit stat membru sau în 
Comunitate, fie în numele acesteia.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea de autorizație națională într-un 
stat membru se depune la autoritatea 
competentă din respectivul stat membru 
(denumită în continuare „autoritatea
competentă destinatară”).

eliminat 

Justificare

ECHA ar trebui să realizeze validarea inițială a tuturor cererilor de pe întreg teritoriul 
Comunității pentru ca autoritățile competente responsabile de evaluare să se poată concentra
pe evaluarea în sine a cererilor. În prezent, s-a ajuns la situații în care există diferențe 
procedurale în cazurile în care autoritățile competențe responsabile de evaluare verifică atât 
elemente administrative, cât și științifice. Posibilitatea de a alege autoritatea competentă 
pentru evaluare este în principal în avantajul întreprinderilor mici și mijlocii, întrucât 
acestea vor putea lucra cu autoritățile naționale din țara lor.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea de autorizație comunitară se 
depune la Agenție.

Cererea de autorizație se depune la 
Agenție.

Solicitantul poate, de acord cu un stat 
membru, să își valideze cererea în statul 
membru respectiv, cu obligația de a 
identifica autoritatea competentă de 
evaluare chiar în cerere, conform 
dispozițiilor articolului 22.

Justificare

ECHA ar trebui să realizeze validarea inițială a tuturor cererilor de pe întreg teritoriul 
Comunității pentru ca autoritățile competente responsabile de evaluare să se poată concentra 
pe evaluarea în sine a cererilor. În prezent, s-a ajuns la situații în care există diferențe 
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procedurale în cazurile în care autoritățile competențe responsabile de evaluare verifică atât 
elemente administrative, cât și științifice. Posibilitatea de a alege autoritatea competentă 
pentru evaluare este în principal în avantajul întreprinderilor mici și mijlocii, întrucât 
acestea vor putea lucra cu autoritățile naționale din țara lor.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un solicitant care dorește o autorizare 
pentru un grup de produse ca parte a unei 
„formule-cadru” poate depune o singură 
cerere de autorizare.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) substanțele active pe care le conține 
sunt enumerate în anexa I, iar toate 
condițiile stabilite în respectiva anexă
pentru substanțele active în cauză sunt 
îndeplinite;

(a) substanțele active pe care le conține 
sunt enumerate în anexa I, s-a atribuit un 
număr de includere conform articolului 8 
alineatul (5a), iar toate condițiile stabilite 
în anexa I pentru substanțele active în 
cauză sunt îndeplinite;

Justificare

Pentru consecvență cu procedura de evaluare descrisă la articolul 8 alineatul (5a).

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) natura, cantitatea și echivalența tehnică 
a substanțelor active conținute de produsul 
biocid, precum și, după caz, impuritățile și 

(c) identitatea chimică, cantitatea și 
echivalența tehnică a substanțelor active 
conținute de produsul biocid, precum și, 
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substanțele inactive semnificative din 
punct de vedere toxicologic sau 
ecotoxicologic și reziduurile sale 
semnificative din punct de vedere 
toxicologic sau ecologic, care rezultă din 
utilizări care urmează să fie autorizate, pot 
fi determinate în conformitate cu cerințele 
corespunzătoare din anexele II și III;

după caz, impuritățile și substanțele 
inactive semnificative din punct de vedere 
toxicologic sau ecotoxicologic și 
reziduurile sale semnificative din punct de 
vedere toxicologic sau ecologic, care 
rezultă din utilizări care urmează să fie 
autorizate, pot fi determinate în 
conformitate cu cerințele corespunzătoare 
din anexele II și III;

Justificare

Termenul „natură” nu a fost clar definit. „Identitate chimică” pare să fie o modalitate mai 
bună de a descrie substanța activă. 

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragrafele 2a și 2b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea conformității produselor 
biocide cu criteriile menționate la 
alineatul (1) litera (b) ar trebui să se 
bazeze în cea mai mare măsură pe 
informațiile existente privitoare la 
substanțele de risc care intră în 
compoziția produsului biocid, pentru a 
reduce la minimum testele pe animale. În 
special, ar trebui să se utilizeze dispozițiile 
Directivei 1999/45/CE sau ale 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 
pentru identificarea pericolului 
reprezentat de produsele biocide și pentru 
evaluarea de risc ulterioară.
Evaluarea conformității produsului biocid 
cu criteriile prevăzute la alineatul (1) 
litera (b) și cu cerințele enunțate la 
alineatul (1) litera (c) nu ia în considerare 
o substanță aflată în compoziția unui 
produs biocid dacă este prezent într-un 
preparat într-o concentrație mai mică 
decât oricare din următoarele:
(a) concentrațiile aplicabile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (3) din Directiva 
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1999/45/CE
(b) valorile limită ale concentrației
menționate în anexa I la Directiva 
67/548/CEE;
(c) valorile limită ale concentrației 
menționate în partea B a anexei II la 
Directiva 1999/45/CE;
(d) valorile limită ale concentrației 
menționate în partea B a anexei III la 
Directiva 1999/45/CE;
(e) limitelor de concentrație indicate într-
o înregistrare aprobată în inventarul 
clasificării și etichetării stabilit în 
conformitate cu titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 1272/2008;
(f) 0.1 % masă supra masă (m/m) în cazul 
în care substanța întrunește criteriile 
stabilite în anexa XIII la Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006.

Justificare

Scopul este acela de a se evita testele inutile pe animale, respectând, totodată dispozițiile 
REACH privind valorile prag asociate rapoartelor referitoare la siguranța substanțelor.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul unei formule-cadru se poate 
permite o reducere a procentului de
substanță activă din produsul biocid de
referință și/sau o modificare a valorii 
procentuale a uneia sau mai multor 
substanțe inactive în compoziție și/sau 
înlocuirea uneia sau mai multor substanțe 
inactive cu altele care prezintă același 
nivel de risc sau unul mai scăzut.

(6) În cazul unei formule-cadru sunt 
permise următoarele devieri în ceea ce 
privește unul sau mai multe produse 
biocide de referință:

(a) eliminarea unei substanțe active într-
un produs biocid de referință cu
minimum două substanțe active;
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(b) reducerea proporției substanțelor 
active;
(c) eliminarea uneia sau mai multor 
substanțe inactive.
(d) modificarea ponderii în compoziției a 
uneia sau mai multor substanțe inactive.
(e) înlocuirea uneia sau mai multor 
substanțe inactive.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia ar trebui să elaboreze, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 72 alineatul (2), orientări tehnice 
și științifice privind autorizarea unui 
produs, având în mod deosebit în vedere 
cerințele armonizate privind datele, 
procedurile de evaluare și deciziile 
statelor membre.

Justificare

Scopul este implementarea armonizată a regulamentului pe teritoriul comunitar.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se consideră că un produs biocid este 
un produs biocid cu risc scăzut dacă se
îndeplinesc cumulativ următoarele două
condiții:

(1) Se consideră că un produs biocid este 
un produs biocid cu risc scăzut dacă se
îndeplinește cel puțin una dintre
următoarele condiții:

(a) pentru orice componentă de mediu
dată, se poate calcula raportul dintre 
concentrația previzibilă în mediu (PEC) și 

(a) produsul biocid nu este clasificat drept 
produs care prezintă un pericol pentru
sănătatea umană sau pentru mediu în 
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concentrația previzibilă fără efect 
(PNEC), iar valoarea acestui raport nu 
depășește 0,1;

sensul Regulamentului (CE) nr. 
1272/2008;

(b) pentru orice efect asupra sănătății 
umane, limita de expunere [raportul 
dintre concentrația fără efecte adverse 
observabile (NOAEL) și concentrația de 
expunere] este mai mare de 1 000.

(b) clasificarea produsul biocid nu este 
asociată cu mențiunea de avertizare 
„Pericol” pe etichetă, care face obiectul 
unei cerințe a Regulamentului (CE) nr. 
1272/2008 și, în condiții de utilizare a 
produsului normale și previzibile în mod 
rezonabil, fără a se recurge la utilizarea 
echipamentului personal de protecție, se 
îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 
16 alineatul (1) literele (b), (c) și (d);

(c) substanța activă (substanțele active) 
intră în compoziția produsului biocid într-
un mod în care expunerea este neglijabilă 
în condiții de utilizare normale sau 
previzibile în mod rezonabil, iar produsul 
este manipulat în condiții aflate sub 
control strict în toate celelalte etape ale 
ciclului său de viață.

Cu toate acestea, un produs biocid nu se 
consideră a fi un produs biocid cu risc 
scăzut dacă se îndeplinește cel puțin una 
dintre următoarele condiții:

(2)  Cu toate acestea, un produs biocid nu 
se consideră a fi un produs biocid cu risc 
scăzut, dacă acesta conține o substanță 
activă sau o substanță care prezintă 
motive de îngrijorare care:

(a) produsul conține una sau mai multe 
substanțe active care îndeplinesc criteriile 
pentru a fi identificate drept persistente, 
bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte 
persistente și foarte bioacumulative (vPvB) 
în conformitate cu anexa XIII din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(a) îndeplinesc criteriile pentru a fi 
identificate drept persistente, 
bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte 
persistente și foarte bioacumulative (vPvB) 
în conformitate cu anexa XIII din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(b) produsul conține una sau mai multe
substanțe active clasificate drept 
perturbatori endocrini;

(b) sunt identificate drept substanțe care 
afectează sistemul endocrin în 
conformitate cu articolul 57 litera (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(c) produsul conține una sau mai multe 
substanțe active care au fost clasificate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008 sau care îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate într-una 

(c) au fost clasificate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau care 
îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate 
într-una dintre categoriile următoare:
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dintre categoriile următoare:

(i) cancerigen;

(ii) mutagen;
(iii) neurotoxic;

(iv) imunotoxic;
(v) toxic pentru reproducere;

(vi) sensibilizant.

(i) cancerigen;

(ii) mutagen;
(iii) neurotoxic;

(iv) imunotoxic;
(v) toxic pentru reproducere;

(vi) sensibilizant.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la alineatul (1), se consideră că un produs 
biocid este un produs biocid cu risc scăzut 
dacă conținutul său de substanțe active 
este de așa natură încât, în condiții 
normale de utilizare, nu poate avea loc 
decât o expunere neglijabilă și dacă 
produsul este manipulat în condiții strict 
controlate în toate celelalte etape ale 
ciclului său de viață.
(3)  În cazul unui produs biocid cu risc 
scăzut trebuie să se demonstreze că 
posibilitatea dezvoltării, la organismele 
vizate, a unei rezistențe ca urmare a 
utilizării respectivului produs biocid este 
scăzută.
(4) În plus față de substanțele active 
menționate la articolul 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 
substanțele active fabricate sau importate 
în scopul utilizării în produsele biocide cu 
risc scăzut autorizate pentru introducerea 
pe piață în conformitate cu articolul 15 se 
consideră ca fiind înregistrate, iar 
înregistrarea ca fiind efectuată pentru 
fabricare sau import în scopul utilizării 
într-un produs biocid cu risc scăzut și, prin 
urmare, ca îndeplinind cerințele de la 
titlul II capitolele 1 și 5 din regulamentul 
menționat.

(3) În plus față de substanțele active 
menționate la articolul 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 
substanțele active fabricate sau importate 
în scopul utilizării în produsele biocide cu 
risc scăzut autorizate pentru introducerea 
pe piață în conformitate cu articolul 15 se 
consideră ca fiind înregistrate, iar 
înregistrarea ca fiind efectuată pentru 
fabricare sau import în scopul utilizării 
într-un produs biocid cu risc scăzut și, prin 
urmare, ca îndeplinind cerințele de la 
titlul II capitolele 1 și 5 din regulamentul 
menționat.

Justificare

Definiția produselor biocide cu risc scăzut propusă de Comisie pare excesiv de restrictivă și 
limitează, astfel, posibilitățile de aplicare a procedurii centralizate. Definiția este astfel 
extinsă, pentru a permite mai multor produse să beneficieze de autorizația comunitară, 
garantând totodată că ECHA nu va fi depășită inițial de întreaga gamă de produse biocide. 
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Această posibilitate ar putea fi luată în considerare prin intermediul unei revizuiri anticipate 
(în 2016) a procedurii în vederea unei posibile extinderi la toate produsele.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Solicitantul unei autorizații depune 
următoarele documente odată cu cererea:

(1) Solicitantul unei autorizații primare
depune următoarele documente odată cu 
cererea:

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea trebuie să fie însoțită de plata 
taxelor aplicabile în conformitate cu 
articolul 70.

(2) Cererea de autorizație primară trebuie 
să fie însoțită de plata taxelor aplicabile în 
conformitate cu articolul 70.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă destinatară 
poate impune ca cererile de autorizație 
națională să fie prezentate într-una sau mai 
multe dintre limbile oficiale ale statului 
membru în care este stabilită respectiva 
autoritate competentă.

(3) Autoritatea competentă destinatară 
poate impune ca cererile de autorizație 
națională să fie prezentate într-una dintre 
limbile oficiale ale statului membru în care 
este stabilită respectiva autoritate 
competentă.

Justificare

Posibilitatea de a solicita traduceri în mai multe limbi oficiale (în cazul în care statul 
membru în cauză dispune de mai multe limbi oficiale) ar putea impune solicitantului o 
sarcină financiară și administrativă inutilă. 
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Potrivit procedurii stabilite la 
articolul 72 alineatul (2), Comisia 
furnizează instrucțiuni standard tehnice și 
juridice și, îndeosebi, asistență în legătură 
cu cererile de autorizare în conformitate 
cu articolele 18, 19 și 20, în special pentru 
IMM-uri.

Justificare

Acest amendament recunoaște faptul că asistența și instrucțiunile din partea Comisiei pot fi 
deosebit de importante pentru IMM-uri, care s-ar putea să nu aibă resursele și experiența 
necesare pentru a se adapta la prezentul regulament. 

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) compoziția calitativă și cantitativă în 
substanțe active și inactive, a cărei 
cunoaștere este esențială pentru utilizarea 
corespunzătoare a produsului biocid;

(e) compoziția calitativă și cantitativă în 
substanțe active și inactive, ținând seama 
de valorile limită ale concentrațiilor 
stabilite la articolul 16, în măsura în care 
cunoașterea acestora este esențială pentru 
utilizarea corespunzătoare a produsului 
biocid;

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a evita diseminarea datelor confidențiale; la litera (g), 
dacă fabricantul substanței este autorizat prin înregistrare în anexa I, locul de fabricare ar 
trebui să rămână confidențial, iar comunicarea sa nu ar trebui să fie necesară ca parte din 
procesul de autorizare a produsului biocid.

Amendamentul 58



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

RO

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) fabricanții substanțelor active (nume și 
adrese, inclusiv locurile în care se află 
unitățile de fabricare);

(g) fabricanții substanțelor active (nume și 
adrese, inclusiv locurile în care se află 
unitățile de fabricare) și numărul de 
înregistrare al substanței active, în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (5a);

Justificare

Pentru consecvență cu procedura de evaluare descrisă la articolul 8 alineatul (5a).

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsul biocid de referință din grupul 
de produse cu formula-cadru care are cea 
mai mare concentrație autorizată de 
substanțe active;

(a) produsul biocid de referință din grupul 
de produse cu formula-cadru;

Justificare

Produsele biocide nu sunt neapărat definite prin cea mai mare concentrație. În plus, ca 
urmare a amendamentelor la articolul 3 alineatul (1) și articolul 16 alineatul (6), se pot 
permite mai multe produse biocide de referință. Lista devierilor acceptate în cadrul formulei-
cadru este deja clar prezentată la articolul 16 alineatul (6). Referirea la acest articol va 
asigura o abordare consecventă.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modificarea permisă a compoziției 
respectivului produs biocid de referință 
exprimată în procente de substanțe 
inactive conținute de produsele biocide 
considerate a aparține respectivei 

(b) devierile permise în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (6).
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formule-cadru;

Justificare

Produsele biocide nu sunt neapărat definite prin cea mai mare concentrație. În plus, ca 
urmare a amendamentelor la articolul 3 alineatul (1) și articolul 16 alineatul (6), se pot 
permite mai multe produse biocide de referință. Lista devierilor acceptate în cadrul formulei-
cadru este deja clar prezentată la articolul 16 alineatul (6). Referirea la acest articol va 
asigura o abordare consecventă.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) substanțele inactive care pot fi 
înlocuite în produsele biocide autorizate 
aparținând respectivei formule-cadru.

eliminat

Justificare

Produsele biocide nu sunt neapărat definite prin cea mai mare concentrație. În plus, ca 
urmare a amendamentelor la articolul 3 alineatul (1) și articolul 16 alineatul (6), se pot 
permite mai multe produse biocide de referință. Lista devierilor acceptate în cadrul formulei-
cadru este deja clar prezentată la articolul 16 alineatul (6). Referirea la acest articol va 
asigura o abordare consecventă.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă destinatară sau, 
în cazul evaluării unei cereri de autorizație 
comunitară, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare efectuează o 
evaluare comparativă în cadrul procesului 
de evaluare a unei cereri de autorizare sau 
de reînnoire a unei autorizații a unui 
produs biocid care conține o substanță 
activă a cărei înlocuire este prevăzută în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

(1) Autoritatea competentă destinatară sau, 
în cazul evaluării unei cereri de autorizație 
comunitară, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare efectuează o 
evaluare comparativă pentru reînnoirea,în
conformitate cu prezentul regulament,
unei autorizații a unui produs biocid care 
conține o substanță activă a cărei înlocuire 
este prevăzută în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (1). O evaluare 
comparativă este necesară pentru toate 
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produsele biocide care au aceeași 
destinație atunci când s-a dobândit 
suficientă experiență în utilizarea lor și 
au fost folosite timp de cel puțin cinci ani. 

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), nu 
este necesară o evaluare comparativă în 
cazul produselor biocide a căror utilizare 
s-a dovedit a fi sigură.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rezultatele evaluării comparative sunt 
transmise fără întârziere autorităților 
competente din alte state membre și 
Agenției, precum și Comisiei în cazul
evaluării unei cereri de autorizație 
comunitară.

(2) Rezultatele evaluării comparative sunt 
transmise fără întârziere autorităților 
competente din alte state membre și 
Agenției, precum și Comisiei în cazul
înnoirii unei autorizații comunitare.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă destinatară sau, 
în cazul unei decizii cu privire la o cerere 
de autorizație comunitară, Comisia 
interzice sau restricționează introducerea 
pe piață ori utilizarea unui produs biocid 
care conține o substanță activă a cărei 
înlocuire este prevăzută, dacă evaluarea 
comparativă care pune în balanță riscurile 

(3) Autoritatea competentă destinatară sau, 
în cazul unei decizii cu privire la o
reînnoire a unei autorizații comunitare, 
Comisia interzice sau restricționează 
introducerea pe piață ori utilizarea unui 
produs biocid care conține o substanță 
activă a cărei înlocuire este prevăzută, dacă 
evaluarea comparativă care pune în balanță 
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și beneficiile în conformitate cu anexa VI 
demonstrează că se îndeplinesc toate 
criteriile următoare:

riscurile și beneficiile în conformitate cu 
anexa VI demonstrează că se îndeplinesc 
toate criteriile următoare:

(a) pentru utilizările specificate în cerere 
există deja un alt produs biocid autorizat 
sau o metodă nechimică de combatere sau 
de prevenire care prezintă un risc 
semnificativ mai scăzut pentru sănătatea 
umană sau animală ori pentru mediul 
înconjurător;

(a) pentru utilizările specificate în cerere 
există deja alte produse biocide autorizate
care prezintă un risc semnificativ mai 
scăzut pentru sănătatea umană sau animală 
ori pentru mediul înconjurător și care se 
dovedesc la fel de eficace și nu presupun 
creșterea semnificativă a riscurilor pentru 
niciunul dintre parametri;

(b) produsul biocid sau metoda nechimică 
de combatere sau de prevenire menționată
la litera (a) nu prezintă dezavantaje 
economice sau practice semnificative;

(b) produsele biocide menționate la litera
(a) nu prezintă dezavantaje economice sau 
practice semnificative;

(c) diversitatea chimică a substanțelor 
active este corespunzătoare pentru a reduce 
la minimum apariția rezistenței la 
organismul dăunător vizat.

(c) diversitatea chimică a substanțelor 
active este corespunzătoare pentru a reduce 
la minimum apariția rezistenței la 
organismul dăunător vizat.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (1), un 
produs biocid conținând o substanță 
activă a cărei înlocuire este prevăzută se 
autorizează fără evaluare comparativă în 
cazul în care este necesar ca mai întâi să 
se acumuleze experiență prin utilizarea în 
practică a respectivului produs.

(4) Comisia adoptă măsurile de 
implementare care specifică procedurile 
necesare pentru a defini modul de 
derulare a evaluării comparative pentru 
produsele biocide, în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (3). Aceste măsuri 
ar trebui să definească criteriile și 
algoritmii ce vor fi folosiți pentru 
evaluările comparative pentru a asigura 
aplicarea uniformă pentru întreaga 
Comunitate. Aceste măsuri ar trebui 
adoptate în conformitate cu procedurile 
menționate la articolul 72 alineatul (3).

Justificare

Pentru aplicarea uniformă a evaluării comparative a produselor biocide, Comisia ar trebui 
să elaboreze măsuri de implementare. 
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Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou) - a se introduce la sfârșitul capitolului IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a

(1) Persoana responsabilă de 
introducerea pe piață a unui produs 
biocid sau reprezentantul acesteia depune 
o cerere de autorizație națională sau 
comunitară la Agenție și îi comunică 
acesteia numele autorității competente a 
statului membru pe care l-a ales, care este 
responsabilă de evaluarea cererii 
(denumită în continuare „autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare”).
În termen de trei săptămâni de la primirea 
cererii, Agenția notifică disponibilitatea 
respectivei cereri în baza sa de date 
autorității competente responsabile de 
evaluare.
(2) În termen de trei săptămâni de la 
primirea cererii, Agenția validează 
respectiva cerere dacă aceasta 
îndeplinește următoarele cerințe:
(a) au fost prezentate informațiile 
menționate la articolul 18;
(b) cererea este însoțită de plata taxelor 
aplicabile în conformitate cu articolul 70.
Validarea nu include o evaluare a calității 
sau a pertinenței oricăror date sau 
justificări prezentate în scopul adaptării 
cerințelor privind datele.
(3) În cazul în care Agenția consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informațiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri și stabilește un 
termen rezonabil pentru prezentarea 
informațiilor în cauză.
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În termen de trei săptămâni de la primirea 
informațiilor suplimentare, Agenția 
stabilește dacă respectivele informații 
suplimentare prezentate sunt suficiente 
pentru validarea cererii.
În cazul în care solicitantul nu prezintă 
informațiile solicitate în termenul stabilit, 
Agenția respinge cererea și informează în 
acest sens solicitantul și autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare.
În acest caz, se rambursează o parte din 
valoarea taxei plătite Agenției în 
conformitate cu articolul 70.
(4) Deciziile Agenției luate în temeiul 
dispozițiilor alineatului (3) al treilea 
paragraf pot fi contestate în conformitate 
cu articolul 67.
(5) În cazul în care, pe baza validării 
efectuate în conformitate cu alineatul (2), 
Agenția consideră că cererea este 
completă, aceasta informează imediat în 
acest sens solicitantul și autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare.

Justificare

ECHA ar trebui să realizeze validarea inițială a tuturor cererilor de pe întreg teritoriul 
Comunității pentru ca autoritățile competente responsabile de evaluare să se poată concentra 
pe evaluarea în sine a cererilor. În prezent, s-a ajuns la situații în care există diferențe 
procedurale în cazurile în care autoritățile competențe responsabile de evaluare verifică atât 
elemente administrative, cât și științifice. Pentru validarea cererii, Agenția trebuie să 
respecte aceleași termene ca cele stabilite în Regulamentul REACH (articolul 20) .

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de douăsprezece luni de la 
validarea menționată la articolul 22, 
autoritatea competentă destinatară ia o 
decizie cu privire la cerere în conformitate 
cu articolul 16.

(1) În termen de șase luni de la validarea 
menționată la articolul 22, autoritatea 
competentă destinatară ia o decizie cu 
privire la cerere în conformitate cu 
articolul 16.
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Justificare

Dat fiind faptul că, înainte de a fi incluse în anexa I la regulament, substanțele active utilizate 
în produsele biocide sunt deja supuse unei evaluări de lungă durată, se consideră că 
perioada de douăsprezece luni prevăzută în propunerea de regulament este prea lungă pentru 
autorizarea unui produs biocid pe baza unor substanțe active autorizate.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care ingredientele din 
conținutul unui produs biocid au fost deja 
înregistrate în vederea utilizării în 
compoziția unor produse biocide în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare nu efectuează o 
nouă evaluare.

Justificare

Prin acest amendament se urmărește evitarea repetării inutile a muncii depuse.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care reiese că sunt necesare 
informații suplimentare pentru efectuarea 
unei evaluări complete a cererii, autoritatea 
competentă destinatară invită solicitantul 
să prezinte respectivele informații.
Termenul de douăsprezece luni menționat 
la alineatul (1) se suspendă începând cu 
data formulării acestei solicitări până la 
data primirii informațiilor.

(3) În cazul în care reiese că sunt necesare 
informații suplimentare pentru efectuarea 
unei evaluări complete a cererii, autoritatea 
competentă destinatară invită solicitantul 
să prezinte respectivele informații într-un 
termen prevăzut, care nu depășește șase 
luni. În împrejurări excepționale și pe 
baza unor justificări pertinente, termenul 
poate fi extins cu maximum șase luni 
suplimentare. Termenul de douăsprezece 
luni menționat la alineatul (1) se suspendă 
începând cu data formulării acestei 
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solicitări până la data primirii informațiilor.

Justificare

Experiența a demonstrat că durata unei proceduri de evaluare poate fi nejustificat de 
îndelungată. Prin urmare, este esențial să se introducă termene adecvate pentru a evita 
apariția unor lacune de natură să tergiverseze inutil procedura. Aceste termene oferă, de 
asemenea, o anumită certitudine solicitantului în ceea ce privește durata maximă a acestei 
proceduri. 

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Titularul autorizației sau reprezentantul 
acestuia depune o cerere de reînnoire a 
unei autorizații naționale la autoritatea 
competentă destinatară cu cel puțin
optsprezece luni înainte de data la care 
expiră autorizația respectivă.

(1) Titularul autorizației sau reprezentantul 
acestuia depune o cerere de reînnoire a 
unei autorizații naționale la autoritatea 
competentă destinatară cu cel puțin
douăsprezece luni înainte de data la care 
expiră autorizația respectivă.

Justificare

Cu excepția cazului în care există date noi care urmează să fie evaluate, nu sunt necesare 
optsprezece luni pentru reînnoirea autorizației unui produs. Un termen de douăsprezece luni 
este mai adecvat.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă destinatară 
poate solicita traducerea autorizației 
naționale și a cererii într-una sau mai 
multe dintre limbile oficiale ale statului 
membru în care este stabilită respectiva 
autoritate competentă.

(3) Autoritatea competentă destinatară 
poate solicita traducerea autorizației 
naționale și a cererii într-una dintre limbile 
oficiale ale statului membru în care este 
stabilită respectiva autoritate competentă.
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Justificare

Posibilitatea de a solicita traduceri în mai multe limbi oficiale (în cazul în care statul 
membru în cauză dispune de mai multe limbi oficiale) ar putea impune solicitantului o 
sarcină financiară și administrativă inutilă. 

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de recunoaștere reciprocă, în toate 
statele membre implicate se utilizează un 
singur număr de autorizație.

Justificare

În cazul unei proceduri de recunoaștere reciprocă, în toate statele membre ar trebui să se 
utilizeze un singur număr de autorizație. Comisia ar trebui să fie responsabilă de adoptarea 
măsurilor de aplicare în vederea introducerii unui număr unic.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul procedurilor de recunoaștere 
reciprocă, Comisia adoptă măsuri de 
punere în aplicare privind stabilirea 
criteriilor și a procedurilor pentru 
atribuirea unui număr de autorizație unic 
în toate statele membre implicate.

Justificare

În cazul unei proceduri de recunoaștere reciprocă, în toate statele membre ar trebui să se 
utilizeze un singur număr de autorizație. Comisia ar trebui să fie responsabilă de adoptarea 
măsurilor de aplicare în vederea introducerii unui număr unic.

Amendamentul 75
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Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă o decizie prin care 
stabilește dacă motivele prezentate de 
autoritatea competentă justifică refuzarea 
recunoașterii sau restricționarea autorizației 
naționale în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 72 alineatul (3).

După consultarea solicitantului, Comisia 
adoptă o decizie prin care stabilește dacă 
motivele prezentate de autoritatea 
competentă justifică refuzarea recunoașterii 
sau restricționarea autorizației naționale în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 72 alineatul (3).

Justificare

Este necesar să se prevadă în regulament un termen limită pentru soluționarea litigiilor 
dintre statele membre. Se consideră că o perioadă de trei luni este suficientă pentru a permite 
Comisiei să elaboreze o propunere de decizie privind refuzarea recunoașterii sau 
restricționarea autorizației naționale.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea 
notificării, Comisia prezintă o propunere 
de decizie. În cazul în care Comisia 
solicită Agenției un aviz în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 30, 
termenul de trei luni se suspendă până la 
data la care agenția transmite respectivul 
aviz. 

Justificare

Regulamentul ar trebui să stabilească perioada de timp pentru soluționare a litigiilor între 
statele membre. Un termen de trei luni pare să fie suficient pentru a permite Comisiei să 
elaboreze o propunere de decizie privind refuzarea sau restricționarea autorizației.

Amendamentul 77

Propunere de regulament



AD\813158RO.doc 45/79 PE430.878v02-00

RO

Articolul 28 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă o decizie prin care 
stabilește dacă motivele prezentate de 
autoritatea competentă justifică refuzarea 
recunoașterii sau restricționarea autorizației 
naționale în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 72 alineatul (3).

În termen de trei luni de la primirea 
notificării, după ce consultă solicitantul,
Comisia adoptă o decizie prin care 
stabilește dacă motivele prezentate de 
autoritatea competentă justifică refuzarea 
recunoașterii sau restricționarea autorizației 
naționale în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 72 alineatul (3). În 
cazul în care Comisia solicită Agenției un 
aviz în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 30, termenul de trei 
luni se suspendă până la data la care 
agenția transmite respectivul aviz.

Justificare

Textul legislativ ar trebui să menționeze clar termenele aplicabile pentru introducerea unui 
sistem eficient de soluționare a litigiilor dintre statele membre. Trei luni reprezintă un termen 
adecvat pus la dispoziția Comisiei pentru a prezenta o propunere de decizie privind motivele 
refuzului de recunoaștere sau restricționare a autorizațiilor.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 9 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care decizia Comisiei respinge
motivele prezentate pentru refuzarea sau 
restricționarea unei autorizații naționale, 
autoritatea competentă care a propus 
refuzarea recunoașterii sau 
restricționarea respectivei autorizații 
autorizează fără întârziere produsul biocid 
în cauză în conformitate cu autorizația 
națională emisă de autoritatea competentă 
de referință.

În cazul în care decizia Comisiei confirmă
motivele prezentate pentru refuzarea sau 
restricționarea autorizației ulterioare, 
autoritatea competentă care a autorizat 
inițial produsul biocid reexaminează fără 
întârziere autorizația națională pe care a 
acordat-o în vederea conformării cu 
respectiva decizie.

În cazul în care decizia Comisiei confirmă 
autorizația națională inițială, autoritatea 
competentă care a propus refuzarea 
recunoașterii unei autorizații naționale 
sau recunoașterea autorizației naționale 
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cu anumite condiții autorizează fără 
întârziere respectivul produs biocid în 
conformitate cu autorizația inițială.

Justificare

Formularea actuală nu prezintă decât opțiunea respingerii de către Comisie a motivelor de 
refuz, nu și cazul în care Comisia este de acord cu aceste motive, după cum acesta este 
prezentat în mod corect la alineatul (2) de la articolul 27, aceeași formulare fiind reluată în 
acest amendament. 

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă o decizie cu privire la 
propunerea de adaptare a condițiilor din 
autorizația națională la circumstanțele 
locale în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 72 alineatul (3).
Autoritatea competentă a statului membru 
vizat adoptă imediat măsurile necesare 
pentru a se conforma acestei decizii.

Comisia, după consultarea solicitantului,
adoptă o decizie cu privire la propunerea 
de adaptare a condițiilor din autorizația 
națională la circumstanțele locale în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 72 alineatul (3). Autoritatea 
competentă a statului membru vizat adoptă 
imediat măsurile necesare pentru a se 
conforma acestei decizii.

Justificare

Regulamentul ar trebui să stabilească perioada de timp pentru soluționare a litigiilor între 
statele membre. Un termen de trei luni pare să fie suficient pentru a permite Comisiei să 
elaboreze o propunere de decizie privind refuzarea sau restricționarea autorizației.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea 
notificării, Comisia prezintă o propunere 
de decizie. În cazul în care Comisia 
solicită Agenției un aviz în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 30, 
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termenul de trei luni se suspendă până la 
data la care agenția transmite respectivul 
aviz. 

Justificare

Regulamentul ar trebui să stabilească perioada de timp pentru soluționare a litigiilor între 
statele membre. Un termen de trei luni pare să fie suficient pentru a permite Comisiei să 
elaboreze o propunere de decizie privind refuzarea sau restricționarea autorizației.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorizația comunitară poate fi acordată 
următoarelor categorii de produse biocide:

Autorizația comunitară poate fi oricărei
categorii de produse biocide:

(a) produse biocide care conțin una sau mai 
multe substanțe active noi;

(b) produse biocide cu risc scăzut.

(2) În urma raportului Comisiei cu privire la 
punerea în aplicare a prezentului regulament, 
menționat la articolul 54 alineatul (4), și 
ținând seama de experiența dobândită în ceea 
ce privește autorizațiile comunitare, Comisia 
poate adăuga și alte categorii de produse 
biocide la alineatul (1) al prezentului articol.

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 72 alineatul 
(4).

Justificare
Existența unui sistem centralizat de autorizare prezintă avantaje evidente pentru funcționarea
pieței interne, prin asigurarea unor evaluări consecvente, a aplicării armonizate a cerințelor 
în toate statele membre și a utilizării celor mai bune practici și a acelorași standarde de 
protecție a consumatorilor în întreaga Europă. Procedura de autorizare comunitară ar 
trebui, prin urmare, să se extindă la toate categoriile de produse, nu doar la un număr 
restrâns de produse (produse biocide cu risc scăzut și produse cu substanțe active noi). 

Amendamentul 82
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Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 eliminat

Depunerea și validarea cererilor

(1) Persoana responsabilă de 
introducerea pe piață a unui produs 
biocid sau reprezentantul acesteia depune 
o cerere de autorizație comunitară la 
Agenție și îi comunică acesteia numele 
autorității competente a statului membru 
pe care l-au ales, care este responsabilă 
de evaluarea cererii (denumită în 
continuare „autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare”). 
În termen de o lună de la primirea cererii, 
Agenția notifică disponibilitatea 
respectivei cereri în baza sa de date 
autorității competente responsabile de 
evaluare.
(2) În termen de două luni de la primirea 
cererii, Agenția validează respectiva 
cerere dacă aceasta îndeplinește 
următoarele cerințe: 
(a) au fost prezentate informațiile 
menționate la articolul 18;
(b) cererea este însoțită de plata taxelor 
aplicabile în conformitate cu articolul 70. 
Validarea nu include o evaluare a calității 
sau a pertinenței oricăror date sau 
justificări prezentate în scopul adaptării 
cerințelor privind datele.
(3) În cazul în care Agenția consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informațiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri și stabilește un 
termen rezonabil pentru prezentarea 
informațiilor în cauză. 
În termen de două luni de la primirea 
informațiilor suplimentare, Agenția 
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stabilește dacă respectivele informații 
suplimentare prezentate sunt suficiente 
pentru validarea cererii.
În cazul în care solicitantul nu prezintă 
cererea completă în termenul stabilit, 
Agenția respinge cererea și informează în 
acest sens solicitantul și autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare. În 
acest caz, se rambursează o parte din 
valoarea taxei plătite Agenției în 
conformitate cu articolul 70.
(4) Deciziile Agenției luate în temeiul 
dispozițiilor alineatului (3) al treilea 
paragraf pot fi contestate în conformitate 
cu articolul 67. 
(5) În cazul în care, pe baza validării 
efectuate în conformitate cu alineatul (2), 
Agenția consideră că cererea este 
completă, aceasta informează imediat în 
acest sens solicitantul și autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare. 

Justificare

În conformitate cu noul articol 22, depunerea și validarea cererilor de autorizație națională 
și comunitară trebuie să fie guvernate de aceleași reguli. Ca urmare a acestui fapt, articolul 
22 din propunerea inițială este redundant.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care ingredientele din 
conținutul produsului biocid au fost deja 
înregistrate în vederea utilizării în 
compoziția unor produse biocide în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare nu efectuează o 
nouă evaluare.
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Justificare

Prin acest amendament se urmărește evitarea suprapunerii eforturilor.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă, la evaluarea dosarelor, reiese că 
sunt necesare informații suplimentare 
pentru realizarea evaluării, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare invită 
solicitantul să furnizeze respectivele 
informații într-un anumit termen și 
informează Agenția în acest sens.

(2) Dacă, la evaluarea dosarelor, reiese că 
sunt necesare informații suplimentare 
pentru realizarea evaluării, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare invită 
solicitantul să furnizeze respectivele 
informații într-un termen care nu 
depășește șase luni. În împrejurări 
excepționale și pe baza unor justificări 
pertinente, termenul poate fi extins cu 
maximum șase luni suplimentare. 
Autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare informează Agenția în acest sens.

Justificare

Experiența a demonstrat că durata unei proceduri de evaluare poate fi nejustificat de 
îndelungată. Prin urmare, este esențial să se introducă termene adecvate pentru a evita 
apariția unor lacune de natură să tergiverseze inutil procedura. Aceste termene oferă, de 
asemenea, o anumită certitudine solicitantului în ceea ce privește durata maximă a acestei 
proceduri. 

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de nouă luni de la primirea 
concluziilor evaluării, Agenția elaborează 
un aviz cu privire la autorizarea produsului 
biocid și îl prezintă Comisiei.

(3) În termen de trei luni de la primirea 
concluziilor evaluării, Agenția elaborează 
un aviz cu privire la autorizarea produsului 
biocid și îl transmite Comisiei.
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Justificare

Termenul de nouă luni pentru elaborarea și transmiterea unui aviz de către Agenție este mult 
prea lung, deoarece avizul se elaborează pe baza unei evaluări deja existente, realizate de 
autoritatea responsabilă de evaluare. Un termen de trei luni este mai adecvat. 

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care prin decizia 
menționată la alineatul (4) se refuză 
acordarea unei autorizații comunitare 
pentru un produs biocid deoarece acesta 
nu îndeplinește criteriile pentru a fi 
considerat produs biocid cu risc scăzut în 
conformitate cu articolul 17, solicitantul 
poate solicita, după caz, o autorizație 
comunitară în conformitate cu 
articolul 33 alineatul (1) litera (a) sau o 
autorizație națională în conformitate cu 
capitolul V.

eliminat

Justificare

Acest alineat ar trebui eliminat, deoarece autorizația comunitară este necesară pentru toate 
tipurile de produse biocide. 

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Titularul autorizației sau reprezentantul 
acestuia depune o cerere de reînnoire a 
autorizației comunitare la Agenție cu cel 
puțin 18 luni înainte de data la care expiră 
autorizația respectivă.

(1) Titularul autorizației sau reprezentantul 
acestuia depune o cerere de reînnoire a 
autorizației comunitare la Agenție cu cel 
puțin 12 luni înainte de data la care expiră 
autorizația respectivă.

Justificare
Un termen de 12 luni ar fi mai adecvat pentru reînnoirea unei autorizații.
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Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare care a efectuat 
evaluarea inițială a cererii de autorizație 
comunitară decide că nu este necesară o 
evaluare completă a cererii, aceasta, în 
termen de douăsprezece luni de la validare, 
elaborează și transmite Agenției o 
recomandare privind reînnoirea 
autorizației.

(2) În cazul în care autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare care a efectuat 
evaluarea inițială a cererii de autorizație 
comunitară decide că nu este necesară o 
evaluare completă a cererii, aceasta, în 
termen de șase luni de la validare, 
elaborează și transmite Agenției o 
recomandare privind reînnoirea 
autorizației.

Justificare

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2), pentru reînnoirea includerii substanței active la 
anexa I în cazul în care nu este necesară o evaluare completă, autoritatea responsabilă de 
evaluare trebuie să emită o recomandare de reînnoire în termen de 6 luni, și nu de 12 luni. 

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Capitolul VIIa (nou) – articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VIIa

Articolul 37a

(1) Titularii sau solicitanții unei 
autorizații primare pot depune la Agenție 
o cerere de eliberare a unei autorizații în 
duplicat pentru același produs biocid.
(2) Solicitanții de autorizație în duplicat 
depun împreună cu cererea următoarele 
informații și documente:
(a) numărul autorizației primare sau, în 
cazul unei cereri de autorizație primară, 
numărul cererii respective; 
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(b) compoziția calitativă și cantitativă în 
substanțe active și inactive, ținând seama 
de valorile limită ale concentrațiilor 
stabilite la articolul 16, în măsura în care 
cunoașterea acestora este esențială pentru 
utilizarea corespunzătoare a produsului 
biocid; 
(c) dozele de aplicare și instrucțiunile de 
utilizare;
(d) categoriile de utilizatori.
(3) Agenția validează cererea în 
conformitate cu normele stabilite la 
articolul 22.
(4) În cazul în care consideră cererea 
completă, pe baza validării prevăzute la 
alineatul (3), Agenția informează imediat 
solicitantul și autoritatea de evaluare 
competentă care a acordat autorizația 
primară sau, în cazul realizării unui 
duplicat al unei autorizații comunitare, 
Comisia. 
(5) În cazul în care s-a acordat deja o 
autorizație primară, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare sau, 
în cazul realizării unui duplicat al unei 
autorizații comunitare, Comisia ia, în 
termen de o lună de la validarea cererii, o 
decizie cu privire la cererea respectivă. În 
cazul cererilor pendinte de autorizație, 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare sau, în cazul realizării unui 
duplicat al unei autorizații comunitare,
Comisia decide cu privire la cererea 
respectivă în termen de o lună de la 
acordarea autorizației primare. 
(6) În cazul în care se dovedește că este 
nevoie de informații suplimentare pentru 
a se putea stabili identitatea produsului 
biocid, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare sau, în cazul 
realizării unui duplicat al unei autorizații 
comunitare, Comisia solicită informațiile 
respective solicitantului. Termenul de o 
lună menționat la alineatul (5) se 
suspendă începând cu data formulării 
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acestei solicitări până la data primirii 
informațiilor.
(7) De îndată ce autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare sau, în cazul 
realizării unui duplicat al unei autorizații 
comunitare, Comisia aprobă realizarea 
unui duplicat al unei autorizații primare, 
aceasta îi atribuie un număr de 
autorizație special și îl înregistrează în 
registrul comunitar pentru produse 
biocide. 
(8) Prin derogare de la informațiile 
prezentate în temeiul alineatului (2), în 
cazul autorizațiilor în duplicat, se aplică 
termenii și condițiile pentru introducerea 
pe piață și utilizarea produsului biocid 
aprobat în autorizația primară.  

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 37b (nou - al doilea articol în noul capitol VIIa)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37b

(1) O autorizație suplimentară se poate 
acorda pe baza unei autorizații primare.
(2) Solicitanții care doresc să solicite o 
autorizație suplimentară trebuie să trimită 
cererea de autorizare Agenției.
(3) Solicitanții de autorizație suplimentară 
depun împreună cu cererea următoarele 
informații și documente:
(a) numărul autorizației primare sau, în 
cazul unei cereri pendinte, numărul 
cererii respective;
(b) numele și adresa solicitantului;
(c) acordul scris al titularului autorizației; 
(d) compoziția calitativă și cantitativă în 
substanțe active și inactive, ținând seama 
de valorile limită ale concentrațiilor 
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stabilite la articolul 16, în măsura în care 
cunoașterea acestora este esențială pentru 
utilizarea corespunzătoare a produsului 
biocid; 
(e) dozele de aplicare și instrucțiunile de 
utilizare;
(f) categoriile de utilizatori. 
(4) Agenția validează cererea în 
conformitate cu normele stabilite la 
articolul 22.
(5) În cazul în care consideră cererea 
completă, pe baza validării prevăzute la 
alineatul (4), Agenția informează imediat 
solicitantul și autoritatea de evaluare 
competentă care a acordat autorizația 
primară sau, în cazul realizării unui 
duplicat al unei autorizații comunitare, 
Comisia. 
(6) În cazul în care s-a acordat deja o 
autorizație primară, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare sau, 
în cazul adăugării unei autorizații 
comunitare, Comisia ia, în termen de o 
lună de la validarea cererii, o decizie cu 
privire la cererea respectivă. În cazul 
cererilor pendinte de autorizație, 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare sau, în cazul adăugării unei 
autorizații comunitare, Comisia decide cu 
privire la cererea respectivă în termen de 
o lună de la acordarea autorizației 
primare. 
(7) În cazul în care se dovedește că este 
nevoie de informații suplimentare pentru 
a se putea stabili identitatea produsului 
biocid, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare sau, în cazul 
adăugării unei autorizații comunitare, 
Comisia solicită informațiile respective 
solicitantului. Termenul de o lună 
menționat la alineatul (6) se suspendă 
începând cu data formulării acestei 
solicitări până la data primirii 
informațiilor.
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(8) De îndată ce autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare sau, în cazul 
adăugării unei autorizații comunitare, 
Comisia aprobă adăugarea unei 
autorizații primare, aceasta îi atribuie un 
număr de autorizație special și o 
înregistrează în registrul comunitar 
pentru produse biocide.
(9) Sub rezerva informațiilor prezentate în 
temeiul alineatului (3), în cazul 
autorizațiilor suplimentare se aplică 
termenii și condițiile pentru introducerea 
pe piață și utilizarea produsului biocid 
aprobat în autorizația primară.   

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 38 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) modificări ale originii sau 
compoziției substanței active.

Justificare

Este necesară notificarea oricărei modificări a originii unei substanțe active utilizate într-un 
produs biocid, deoarece aceasta poate avea impact asupra siguranței produsului. 

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) (3a) Anularea sau modificarea unei 
autorizații primare se aplică autorizațiilor 
în duplicat și autorizațiilor suplimentare 
care au la bază respectiva autorizație.

Amendamentul 93
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Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă care a acordat
autorizația națională sau Comisia, în 
cazul unei autorizații comunitare,
anulează autorizația la cererea titularului, 
care trebuie să prezinte motivele unei astfel 
de cereri. Cererile care se referă la 
autorizații comunitare se transmit Agenției.

Autoritatea competentă care a acordat o 
autorizație anulează autorizația la cererea 
titularului, care trebuie să prezinte motivele 
unei astfel de cereri. Cererile care se referă 
la autorizații comunitare în duplicat sau 
suplimentare se transmit Agenției.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Modificarea unei autorizații primare 
la cererea titularului autorizației primare 
este valabilă și pentru autorizațiile în 
duplicat sau suplimentare aferente 
autorizației primare respective.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) O modificare adusă unei autorizații 
în vigoare constituie, în conformitate cu 
articolul 3:
(a) o modificare administrativă;
(b) o modificare minoră; sau
(c) o modificare majoră;

Justificare

Textul legislativ ar trebui să enunțe cu claritate principalele principii aplicate la modificarea 
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autorizațiilor, deși detaliile procedurilor pot fi precizate în măsurile de punere în aplicare. În 
special, este necesar să se precizeze tipurile de modificări care pot fi aduse autorizațiilor 
produselor aflate deja în circulație.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile și procedurile menționate la 
primul paragraf al prezentului articol au 
la bază, printre altele, următoarele 
principii pentru care s-a solicitat o 
procedură de notificare simplificată:
(a) modificări de ordin administrativ ale 
autorizației;
(b) modificări ale unui produs biocid care 
se înscriu în categoria modificărilor 
permise în contextul unei formule-cadru 
existente autorizate;  
(c) introducerea pe piață a unui produs 
biocid nou care se înscrie în limitele 
formulei-cadru existente și permise; 
(d) modificări ale unui produs biocid care 
nu afectează în mod negativ nivelul de 
risc sau eficacitatea produsului.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea este însoțită de toate informațiile 
necesare pentru a demonstra că produsul 
biocid respectiv este esențial identic cu 
produsul de referință, conform alineatului
(3).

Cererea este însoțită de toate informațiile 
necesare pentru a demonstra că produsul 
biocid respectiv este identic cu produsul de 
referință, conform alineatului (3).
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Justificare

Comerțul paralel ar trebui limitat la produse identice care au aceleași specificații și conțin 
aceleași substanțe active și coformulanți. 

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se consideră că un produs biocid este
esențial identic cu produsul de referință 
dacă se îndeplinește una dintre 
următoarele condiții:

(3) Se consideră că un produs biocid este 
identic cu produsul de referință dacă se
îndeplinesc toate condițiile următoare:

(a) sursa substanțelor active pe care le 
conține este aceeași în ceea ce privește 
fabricantul și locul în care se găsește 
fabrica;

(a) produsul a fost fabricat de aceeași 
societate sau de una dintre întreprinderile 
asociate acesteia sau pe baza unei licențe 
și urmând același proces de producție;

(b) substanțele inactive prezente și tipul de 
formulă sunt fie identice, fie similare;

(b) specificațiile, substanțele active
prezente și tipul de formulă sunt aceleași;

(c) impactul negativ potențial al produsului 
asupra sănătății umane sau animale sau 
asupra mediului este identic sau 
echivalent.

(c) coformulanții pe care îi conține, 
formatul, materialele și forma 
ambalajului sunt identici sau echivalenți 
din punctul de vedere al impactului 
negativ potențial al produsului asupra 
sănătății umane sau animale sau asupra 
mediului.

Justificare

Comerțul paralel ar trebui limitat la produse identice care au aceleași specificații și conțin 
aceleași substanțe active și coformulanți.

Amendamentul 99
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Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) numerele de înregistrare ale 
substanțelor active conținute în produs și 
o scrisoare de acces în conformitate cu 
articolul 50 din partea solicitantului 
relevant în conformitate cu capitolul II al 
prezentului regulament;

Justificare

Cererea de licență de comerț paralel trebuie să conțină, de asemenea, numărul 
înregistrărilor substanțelor active.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) denumirea și adresa titularului 
autorizației în statul membru de origine;

(c) denumirea și adresa titularului 
autorizației în statul membru de origine și o 
scrisoare de acces, în conformitate cu 
articolul 50 din titularul autorizației

Justificare
Cererea de licență de comerț paralel trebuie să conțină și informații referitoare la scrisoarea 
de acces menționată, în conformitate cu articolul 50.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 15, un 
experiment sau un test efectuat în scop de 
cercetare sau dezvoltare care implică 
introducerea pe piață a unui produs biocid 
neautorizat sau a unei substanțe active 

(1) Prin derogare de la articolul 15, un 
experiment sau un test efectuat în scop de 
cercetare sau dezvoltare, inclusiv o 
activitate de cercetare și dezvoltare 
orientată asupra produselor și proceselor,
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destinate exclusiv utilizării într-un produs 
biocid poate avea loc numai în cazul unei 
activități științifice de cercetare și 
dezvoltare sau în cazul unei activități de 
cercetare și dezvoltare orientate către 
produse și procese și conform condițiilor 
prevăzute la al doilea și al treilea paragraf.

care implică introducerea pe piață a unui 
produs biocid neautorizat sau a unei 
substanțe active destinate exclusiv utilizării 
într-un produs biocid poate avea loc numai 
în cazul unei activități științifice de 
cercetare și dezvoltare sau în cazul unei 
activități de cercetare și dezvoltare 
orientate către produse și procese și 
conform condițiilor prevăzute la al doilea 
și al treilea paragraf.

În cazul activităților științifice de cercetare 
și dezvoltare, persoana care intenționează 
să realizeze experimentul sau testul 
informează autoritatea competentă înainte 
de a începe respectiva activitate. Persoana 
respectivă elaborează și ține evidențe scrise 
care conțin detalii privind identitatea 
produsului biocid sau a substanței active, 
datele cu privire la etichetare, cantitățile 
furnizate și numele și adreselor 
persoanelor care au primit produsul 
biocid sau substanța activă și întocmește 
un dosar care să conțină toate datele 
disponibile privind efectele posibile asupra 
sănătății umane sau animale sau impactul 
asupra mediului. La cerere, persoanele 
implicate comunică aceste informații 
autorității competente.

În cazul activităților științifice de cercetare 
și dezvoltare, inclusiv în cel al activităților 
de cercetare și dezvoltare orientate asupra 
produselor și proceselor, persoana care 
intenționează să realizeze experimentul sau 
testul informează autoritatea competentă 
înainte de a începe respectiva activitate.
Persoana respectivă elaborează și ține 
evidențe scrise care conțin detalii privind 
identitatea produsului biocid sau a 
substanței active, datele cu privire la 
etichetare și cantitățile furnizate și 
întocmește un dosar care să conțină toate 
datele disponibile privind efectele posibile 
asupra sănătății umane sau animale sau 
impactul asupra mediului. La cerere, 
persoanele implicate comunică aceste 
informații autorității competente.

În cazul activităților de cercetare și 
dezvoltare orientate asupra produselor și 
proceselor, înainte de introducerea pe 
piață a produsului biocid sau a substanței 
active, persoana care intenționează să 
desfășoare experimentul sau testul 
comunică informațiile prevăzute la al 
doilea paragraf autorității competente a 
statului membru în care are loc 
introducerea pe piață.
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Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul activităților științifice de cercetare 
și dezvoltare, persoana care intenționează 
să realizeze experimentul sau testul 
informează autoritatea competentă înainte 
de a începe respectiva activitate. Persoana 
respectivă elaborează și ține evidențe scrise 
care conțin detalii privind identitatea 
produsului biocid sau a substanței active, 
datele cu privire la etichetare, cantitățile 
furnizate și numele și adreselor 
persoanelor care au primit produsul 
biocid sau substanța activă și întocmește 
un dosar care să conțină toate datele 
disponibile privind efectele posibile asupra 
sănătății umane sau animale sau impactul 
asupra mediului. La cerere, persoanele 
implicate comunică aceste informații 
autorității competente.

În cazul activităților științifice de cercetare 
și dezvoltare, inclusiv în cel al activităților 
de cercetare și dezvoltare orientate asupra 
produselor și proceselor, persoana care 
intenționează să realizeze experimentul sau 
testul informează autoritatea competentă 
înainte de a începe respectiva activitate.
Persoana respectivă elaborează și ține 
evidențe scrise care conțin detalii privind 
identitatea produsului biocid sau a 
substanței active, datele cu privire la 
etichetare și cantitățile furnizate și 
întocmește un dosar care să conțină toate 
datele disponibile privind efectele posibile 
asupra sănătății umane sau animale sau 
impactul asupra mediului. La cerere, 
persoanele implicate comunică aceste 
informații autorității competente.

Justificare

Conform propunerii, în ceea ce privește produsele biocide neautorizate, inițierea unui 
experiment sau a unui test în scopuri de cercetare și dezvoltare care presupune eliberarea 
produsului respectiv în mediul înconjurător necesită o autorizație națională prealabilă. 
Această dispoziție constituie în mod evident un obstacol în calea inovării, deoarece 
presupune o perioadă de așteptare foarte îndelungată înaintea realizării testului. Astfel, deși 
evaluarea prealabilă de către autoritatea competentă rămâne necesară, ar trebui să se 
stabilească o perioadă de 30 de zile pentru a se stabili dacă testul/experimentul propus 
prezintă motive de îngrijorare. 

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă se efectuează un experiment sau 
un test într-un stat membru diferit de cel în 
care produsul biocid este introdus pe piață, 

(3) Dacă se efectuează un experiment sau 
un test într-un stat membru diferit de cel în 
care produsul biocid este introdus pe piață, 
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solicitantul trebuie să obțină o autorizație 
de experimentare sau testare de la
autoritatea competentă a statului membru 
pe teritoriul căruia urmează să fie efectuate 
experimentele sau testele.

solicitantul informează autoritatea 
competentă a statului membru pe teritoriul 
căruia urmează să fie efectuate 
experimentele sau testele. Solicitantul 
elaborează și ține evidențe scrise care 
conțin detalii privind identitatea 
produsului biocid sau a substanței active, 
datele cu privire la etichetare și cantitățile 
furnizate și întocmește un dosar care să 
conțină toate datele disponibile privind 
efectele posibile asupra sănătății umane 
sau animale sau impactul asupra 
mediului. La cerere, solicitantul 
comunică aceste informații autorității 
competente.

Justificare

Normele privind desfășurarea testelor/experimentelor pe teritoriul unui stat membru diferit 
de cel pe a cărui piață sunt introduse produsele biocide ar trebui să fie identice cu cele 
prevăzute la alineatul (1) de la același articol.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Etichetele articolelor sau materialelor 
tratate trebuie să cuprindă următoarele 
informații:

(2) Etichetele articolelor sau materialelor 
tratate trebuie să cuprindă următoarele 
informații:

(a) denumirile tuturor substanțelor active 
care au fost utilizate pentru tratarea 
articolelor sau a materialelor sau care au 
fost încorporate în acestea;

(a) denumirile, ori de câte ori este posibil 
cu ajutorul unui nomenclator comun (ca 
de exemplu INCI), tuturor substanțelor 
active care au fost utilizate pentru tratarea 
articolelor sau a materialelor sau care au 
fost încorporate în acestea, dacă sunt 
relevante, precum și denumirile tuturor 
substanțelor active destinate eliberării de 
către articolul sau materialul tratat în 
condiții normale sau previzibile de 
utilizare, cu excepția cazului în care în 
legislația din acest sector există deja 
cerințe de etichetare sau mijloace 
alternative de a satisface cerințele de 
informare;
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(b) acolo unde este cazul, proprietatea 
biocidă atribuită articolelor sau 
materialelor tratate;

(b) acolo unde este cazul, proprietatea 
biocidă atribuită articolelor tratate;

(c) numărul autorizațiilor tuturor 
produselor biocide care au fost utilizate 
pentru tratarea articolelor sau 
materialelor sau care au fost încorporate 
în acestea;
(d) orice frază de pericol sau de precauție 
care figurează în autorizația pentru 
produsul biocid respectiv.

(c) numai pentru articolele tratate și în 
situațiile în care este relevant, orice frază 
de pericol sau de precauție care figurează 
în autorizația pentru produsul biocid 
respectiv, în cazurile în care această 
informație prezintă relevanță și în cazul 
tuturor substanțelor destinate eliberării de 
către articolul sau materialul tratat în 
condiții normale sau previzibile de 
utilizare;

Justificare

Dispozițiile privind etichetarea articolelor și a materialelor tratate nu trebuie să se 
suprapună cu cerințele deja prevăzute de legislația sectorială. 

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragrafele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Marcajul de pe etichetă trebuie să fie clar, 
vizibil, ușor de citit și suficient de rezistent.

Marcajul de pe etichetă trebuie să fie clar, 
vizibil, ușor de citit, suficient de rezistent și 
se aplică pe articol sau pe material, pe 
ambalaj, pe instrucțiunile de utilizare sau 
pe certificatul de garanție al materialului 
sau produsului tratat în limba oficială sau 
în limbile oficiale ale statului membru pe 
a cărui piață urmează să fie introduse 
articolul sau materialul tratat.

Eticheta se aplică pe ambalaj, pe 
instrucțiunile de utilizare sau pe 
certificatul de garanție al articolului sau 
materialului tratat atunci când acest lucru 
este necesar ca urmare a dimensiunilor 
sau funcțiilor acestuia.
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Justificare

Este indicat să se clarifice faptul că, la fel ca orice produse, articolele și materialele tratate 
trebuie etichetate întotdeauna în limba sau în limbile oficiale ale statului membru în care 
produsul este introdus pe piață. (Raportorul a modificat amendamentul 37 pe care l-a propus 
în proiectul său de aviz astfel încât să se țină seama de statele membre cu mai multe limbi 
naționale).

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Persoana responsabilă de 
introducerea pe piață a articolelor sau 
materialelor tratate trebuie să dispună de 
o scrisoare de certificare emisă de către 
titularul autorizației cu privire la toate 
produsele biocide utilizate pentru tratare 
sau inserate în obiecte sau materiale.

Justificare

Orice persoană care introduce pe piață articole sau materiale tratate cu biocide ar trebui să 
dețină, de asemenea, o scrisoare de certificare care să conțină o listă a tuturor substanțelor 
biocide utilizate în compoziția articolelor și materialelor. 

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) solicitantul ulterior are un acord scris 
sub forma unei scrisori de acces din partea 
primului solicitant, care îi dă dreptul să 
folosească informațiile respective, 

(a) solicitantul ulterior are un acord scris 
sub forma unei scrisori de acces în 
conformitate cu cerințele articolului 50; 

Justificare

Primul solicitant nu este neapărat proprietarul datelor. De asemenea, ar trebui să se țină 
seama de cazurile în care un al doilea solicitant sau o a doua întreprindere devine 
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coproprietar al datelor ca urmare a utilizării în comun sau a compilării în comun a datelor. 

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) solicitantul ulterior este, de 
asemenea, un proprietar de date. 

Justificare

Primul solicitant nu este neapărat proprietarul datelor. De asemenea, ar trebui să se țină 
seama de cazurile în care un al doilea solicitant sau o a doua întreprindere devine 
coproprietar al datelor ca urmare a utilizării în comun sau a compilării în comun a datelor. 

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Agenția introduce lista menționată la 
alineatul (2) în Registrul comun de date 
privind produsele biocide.

(4) Fiecare informație din lista menționată 
la alineatul (2), identificată printr-un cod 
unic, trebuie să fie înregistrată de către 
Agenție în registrul de date comune
privind produsele biocide împreună cu 
toate detaliile aferente și legate de 
identitatea primului solicitant și a 
proprietarului sau proprietarilor datelor.

Justificare

Registrul ar trebui să conțină fiecare informație și document din listă. O identificare 
numerică este de preferat pentru orice document trimis, pentru a se evita producerea 
eventualelor confuzii ori de câte ori se transmit titluri sau corecturi de studii cu denumiri 
similare. Ar trebui să existe, de asemenea, o legătură cu proprietarul datelor, pentru a se 
asigura că sunt respectate drepturile de proprietate.

Amendamentul 110
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Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile protejate în temeiul 
Directivei 98/8/CE sau al dispozițiilor 
prezentului articol sau pentru care 
perioada de protecție a expirat în temeiul 
Directivei 98/8/CE sau al dispozițiilor 
prezentului articol nu mai beneficiază de 
protecție.

Fiecare document identificat prin 
intermediul codului unic prevăzut la 
articolul 48 alineatul (8) primește o dată 
de depunere individuală.

Justificare

Directiva 98/8/CE nu a stabilit în mod clar cerințe referitoare la protecția datelor. Data 
depunerii dosarului poate fi diferită de data depunerii tuturor informațiilor. Din acest motiv, 
fiecare depunere ar trebui să primească o dată.

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care respectivele teste sau studii 
au fost deja prezentate în cadrul unei cereri 
anterioare, autoritatea competentă sau 
Agenția comunică fără întârziere 
solicitantului potențial numele și detaliile 
de contact ale proprietarului informațiilor.

În cazul în care respectivele teste sau studii 
au fost deja prezentate în cadrul unei cereri 
anterioare, autoritatea competentă sau 
Agenția evaluează fără întârziere dacă 
acestea sunt echivalente din punct de 
vedere tehnic, având în vedere sursa de 
referință. În cazul în care evaluarea 
confirmă acest fapt, autoritatea 
competentă sau Agenția comunică
solicitantului potențial numele și detaliile 
de contact ale proprietarului informațiilor.

Justificare

Înainte ca studiile să conducă la utilizarea în comun a datelor, ar trebui să efectuate 
verificări cu privire la echivalența tehnică. Altfel, nu se poate stabili dacă datele disponibile 
sunt aplicabile solicitantului ulterior.

Amendamentul 112
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Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unui produs biocid deja 
autorizat în conformitate cu articolele 15, 
25 sau 28 și atunci când toate perioadele de 
protecție a informațiilor conform 
articolului 49 au expirat, autoritatea 
competentă care a primit cererea sau 
Agenția poate accepta ca un solicitant 
ulterior de autorizație să facă referire la 
informațiile furnizate de primul solicitant 
în măsura în care solicitantul ulterior poate 
demonstra că produsul biocid este similar 
și că substanțele active sunt echivalente din 
punct de vedere tehnic cu cele ale 
produsului autorizat anterior, inclusiv în 
ceea ce privește gradul de puritate și natura 
impurităților.

(1) În cazul unui produs biocid deja 
autorizat în conformitate cu articolele 15, 
25 sau 28 și atunci când toate perioadele de 
protecție a informațiilor conform 
articolului 49 au expirat, autoritatea 
competentă care a primit cererea sau 
Agenția poate accepta ca un solicitant 
ulterior de autorizație să facă referire la 
informațiile furnizate de primul solicitant
și, dacă termenele pentru protecția 
informațiilor prevăzute la articolul 49 nu 
au expirat, autoritatea competentă sau 
Agenția poate conveni asupra divulgării 
de către un solicitant ulterior a datelor 
furnizate de primul solicitant în
conformitate cu articolul 52, în măsura în 
care solicitantul ulterior poate demonstra 
că produsul biocid este similar și că 
substanțele active sunt echivalente din 
punct de vedere tehnic cu cele ale 
produsului autorizat anterior, inclusiv în 
ceea ce privește gradul de puritate și natura 
impurităților.  

Justificare

În cazul în care un solicitant dorește să comunice date, similaritatea și echivalența tehnică 
trebuie demonstrată chiar dacă perioada de protecție nu a expirat.

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia elaborează un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament și mai ales privind funcționarea 
procedurii comunitare de autorizare și 
recunoașterea reciprocă, până la data de 1 
ianuarie 2023. Comisia transmite raportul 

(4) Comisia elaborează un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament și mai ales privind funcționarea 
procedurii comunitare de autorizare și 
recunoașterea reciprocă, până la data de 1 
ianuarie 2016. Comisia transmite raportul 
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Parlamentului European și Consiliului. Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se consideră că divulgarea 
următoarelor informații aduce atingere 
intereselor comerciale ale persoanei în 
cauză:

(2) Se consideră că divulgarea 
următoarelor informații aduce atingere 
intereselor comerciale ale persoanei în 
cauză, astfel că acestea nu pot fi făcute 
cunoscute publicului:

(a) detalii privind compoziția completă a 
produsului biocid;

(a) detalii privind compoziția completă a 
produsului biocid;

(b) utilizarea, funcția sau aplicarea exactă a 
unei substanțe sau a unui amestec;

(b) utilizarea, funcția sau aplicarea exactă a 
unei substanțe sau a unui amestec;

(c) cantitatea exactă a substanței sau a 
amestecului produs sau introdus pe piață;

(c) cantitatea exactă a substanței sau a 
amestecului produs sau introdus pe piață;

(d) legăturile dintre producătorul unei 
substanțe active și persoana responsabilă 
de introducerea unui produs biocid pe piață 
sau dintre persoana responsabilă de 
introducerea unui produs biocid pe piață și 
distribuitorii produsului;

(d) legăturile dintre producătorul unei 
substanțe active și persoana responsabilă 
de introducerea unui produs biocid pe piață 
sau dintre persoana responsabilă de 
introducerea unui produs biocid pe piață și 
distribuitorii produsului;

(da) fabricanții substanțelor active (nume 
și adrese, inclusiv locurile în care se află 
unitățile de fabricare);
(db) amplasamentul unității de fabricare a 
produsului biocid;
(dc) data eliberării autorizației și data 
expirării acesteia; 
(dd)  doze și instrucțiuni de utilizare.  

Justificare
(dc) Informațiile care trebuie considerate drept confidențiale ca urmare a sensibilității lor din 
punct de vedere comercial ar trebui să includă și data emiterii autorizației și data expirării 
acesteia, dozele, instrucțiunile de utilizare și locul în care se află unitatea de fabricare a 
produsului biocid sau a substanței active.

Amendamentul 115



PE430.878v02-00 70/79 AD\813158RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice persoană care transmite în sensul 
prezentului regulament informații legate de 
o substanță activă Agenției sau unei 
autorități competente poate cere ca 
informațiile menționate la articolul 56 
alineatul (2) să nu fie divulgate; această 
persoană trebuie să explice de ce 
divulgarea informațiilor poate fi 
dăunătoare pentru interesele comerciale 
proprii sau ale altor părți.

(3) Orice persoană care transmite în sensul 
prezentului regulament informații legate de 
o substanță activă sau un produs biocid
Agenției sau unei autorități competente 
poate cere ca informațiile menționate la 
articolul 56 alineatul (2) să nu fie 
divulgate; această persoană trebuie să 
explice de ce divulgarea informațiilor poate 
fi dăunătoare pentru interesele comerciale 
proprii sau ale altor părți.

Justificare

Acest articol ar trebui să se aplice și substanțelor biocide, nu doar substanțelor active.

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sub rezerva dispozițiilor articolului 24 
din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, 
denumirea stabilită în nomenclatura 
IUPAC pentru substanțele active precizate 
la alineatul (1) litera (a) din prezentul 
articol, care sunt utilizate numai într-unul 
sau mai multe dintre scopurile următoare:

eliminat

(i) în cercetarea și dezvoltarea științifică;

(ii) în cercetarea și dezvoltarea orientată 
spre produse și procese.

Justificare

Informațiile referitoare la cercetare și dezvoltare ar trebui să rămână confidențiale.

Amendamentul 117
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Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instrucțiunile de utilizare și doza, 
exprimată în unități metrice, pentru fiecare 
utilizare prevăzută de autorizație;

(e) instrucțiunile de utilizare și doza, 
exprimată într-un mod accesibil 
utilizatorilor și ușor de înțeles de către 
aceștia, pentru fiecare utilizare prevăzută 
de autorizație;

Justificare
Doza, exprimată în unități metrice, nu constituie o informație comprehensibilă pentru 
utilizatorii nespecialiști și, prin urmare, este greu înțeles pentru utilizatori. În schimb, doza ar 
trebui exprimată pe etichetă într-un mod accesibil și ușor de înțeles pentru utilizatorul final.

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot solicita ca 
produsele biocide introduse pe piață în 
teritoriile lor să fie etichetate în limba sau 
limbile lor oficiale.

(3) Statele membre solicită ca produsele 
biocide introduse pe piață în teritoriile lor 
să fie etichetate în limba sau limbile lor 
oficiale.

Justificare

În general, produsele ar trebui să fie etichetate întotdeauna în limba sau în limbile oficiale 
ale statului membru pe a cărui piață este introdus produsul. (Raportorul a modificat 
amendamentul 39 pe care l-a propus în proiectul său de aviz astfel încât să se țină seama de 
statele membre cu mai multe limbi naționale).

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe eticheta produselor biocide care 
includ nanomateriale sau care au fost 
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fabricate cu ajutorul nanotehnologiei se
indică în mod clar acest fapt.

Justificare

Produsele biocide care includ nanomaterialele se regăsesc în domeniul de aplicare al 
regulamentului. Totuși, în prezent impactul acestor substanțe asupra sănătății și a mediului 
este în mare parte necunoscut. Consumatorii trebuie să fie corect informați.

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigură solicitanților consiliere și 
asistență pentru includerea unei substanțe 
active în anexa I sau pentru o autorizație 
comunitară;

(d) asigură solicitanților și, în special, 
IMM-urilor, consiliere și asistență pentru 
includerea unei substanțe active în anexa I 
sau pentru o autorizație comunitară;

Justificare

Ar trebui să se țină seama de faptul că IMM-urile se vor vedea mai des nevoite să solicite 
asistență pentru a-și depune cererile, iar aceasta ar trebui acordată fără excepție, în limita 
posibilităților, de către Comisie, Agenție sau statele membre.

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru întreprinderile mici și mijlocii 
în sensul Recomandării 2003/361/CE 
privind definiția microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii se 
stabilește o taxă redusă;

(a) pentru IMM-uri se stabilește o taxă 
redusă; acest aspect nu schimbă nu nimic 
responsabilitatea autorității competente 
responsabile de evaluare de a realiza o 
evaluare exactă în înțelesul 
regulamentului; 

Justificare

Definiția IMM-urilor a fost formulată separat într-un nou amendament la articolul 3 privind 
definițiile.
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Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) persoanele care introduc pe piață 
produse biocide plătesc o taxă anuală; și

(d) persoanele care introduc pe piață 
produse biocide, cu excepția IMM-urilor,
plătesc o taxă anuală; și

Justificare

Deși taxa anuală va contribui la susținerea finanțării neîntrerupte a ECHA, IMM-urile ar 
trebui să fie scutite de aceasta pentru a nu fi supuse unei obligații financiare inutile.

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 75a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 75a 
Birourile naționale de asistență din statele 

membre
Statele membre înființează birouri 
naționale de asistență pentru a acorda 
consultanță candidaților, în special IMM-
urilor, precum și oricăror părți interesate, 
în legătură cu responsabilitățile și 
obligațiile care le revin în temeiul 
prezentului regulament, pe lângă orice 
formă de asistență acordată de Agenție în 
conformitate cu articolul 66 alineatul (2) 
litera (d).

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele biocide pentru care nu a fost Produsele biocide pentru care nu a fost 
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depusă o cerere de autorizare în 
conformitate cu al doilea paragraf nu se 
mai introduc pe piață după o perioadă de
șase luni de la data la care includerea 
devine efectivă. Eliminarea, depozitarea și 
utilizarea stocurilor existente de produse 
biocide, pentru care nu a fost depusă o 
cerere de autorizare în conformitate cu al 
doilea paragraf, sunt permise pentru o 
perioadă de optsprezece luni de la data la 
care includerea devine efectivă.

depusă o cerere de autorizare în 
conformitate cu al doilea paragraf nu se 
mai introduc pe piață cu începere de la 
data la care includerea devine efectivă.
Eliminarea, depozitarea și utilizarea 
stocurilor existente de produse biocide, 
pentru care nu a fost depusă o cerere de 
autorizare în conformitate cu al doilea 
paragraf, sunt permise pentru o perioadă de
șase luni de la data la care includerea 
devine efectivă.

Justificare

Scopul este de a scurta termenele, întrucât utilizatorii finali ar trebui să își cunoască 
obligațiile și să fie la curent cu situația revizuirii substanțelor active.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82 eliminat

Măsuri tranzitorii cu privire la materialele 
care intră în contact cu alimentele

(1) Cererile de autorizare a produselor 
biocide, care sunt materiale care intră în 
contact cu alimentele și erau disponibile 
pe piață la [JO: a se insera data 
menționată la articolul 85 primul 
paragraf], se depun până la 1 ianuarie 
2017 cel târziu.

Materialele care intră în contact cu 
alimentele, care erau disponibile pe piață 
la [JO: a se insera data menționată la 
articolul 85 primul paragraf] și pentru 
care a fost depusă o cerere în 
conformitate cu alineatul (1), se pot 
introduce în continuare pe piață până la 
data deciziei de acordare a autorizării sau 
de refuzare a acordării autorizării. În 
cazul refuzului de a acorda o autorizație 
pentru introducerea pe piață a unui astfel 
de produs biocid, acest produs biocid nu 
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se mai introduce pe piață după trecerea 
unei perioade de șase luni de la decizia 
respectivă.

Materialele care intră în contact cu 
alimentele, care erau disponibile pe piață 
la [JO: a se insera data menționată la 
articolul 85 primul paragraf] și pentru
care nu a fost depusă o cerere în 
conformitate cu alineatul (1), se pot 
introduce în continuare pe piață pentru o 
perioadă de șase luni de la data 
menționată la alineatul (1). 
(2) Eliminarea, depozitarea și utilizarea 
stocurilor existente de produse biocide, 
care nu sunt autorizate pentru utilizarea 
respectivă de către autoritatea competentă 
sau de către Comisie, sunt permise pentru 
perioada care survine ultima dintre 
perioada de douăsprezece luni de la data 
deciziei menționate la alineatul (1) al 
doilea paragraf și perioada de 
douăsprezece luni de la data menționată 
la alineatul (1) al treilea paragraf.

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004. Aceste materiale nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al 
propunerii, întrucât acest lucru ar duce la duplicarea evaluării și reglementărilor. Dacă se 
descoperă lacune în legislație, acestea ar trebui remediate prin modificarea Regulamentului 
privind materialele care intră în contact cu alimentele.

Amendamentul 126
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Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la 1 ianuarie 2014, toți fabricanții de 
substanțe active existente introduse pe 
piață în vederea utilizării în compoziția 
substanțelor biocide prezintă Agenției o 
cerere de includere a substanței în anexa 
I. Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale în conformitate cu 
articolul 54 alineatul (1).

Justificare

Numai întreprinderilor care contribuie la sistem ar trebui să li se permită să producă și să 
comercializeze substanțe active care urmează să fie utilizate în produse biocide. 
Supravegherea corespunzătoare a pieței substanțelor active reprezintă cea mai bună 
modalitate de a soluționa problema parazitismului. Statele membre ar trebui să aibă 
obligația de a stabili ce produse biocide există pe piață și dacă fabricantul substanței active a 
depus un dosar în conformitate cu anexa I și să ia măsurile corespunzătoare.

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente iau măsurile 
necesare în conformitate cu articolul 54 
alineatul (2).

Justificare

Numai întreprinderilor care contribuie la sistem ar trebui să li se permită să producă și să 
comercializeze substanțe active care urmează să fie utilizate în produse biocide. 
Supravegherea corespunzătoare a pieței substanțelor active reprezintă cea mai bună 
modalitate de a soluționa problema parazitismului. Statele membre ar trebui să aibă 
obligația de a stabili ce produse biocide există pe piață și dacă fabricantul substanței active a 
depus un dosar în conformitate cu anexa I și să ia măsurile corespunzătoare.

Amendamentul 128
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Propunere de regulament
Anexa III - prima parte (Cerințe privind datele referitoare la produsele biocide) -
punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În măsura în care este posibil, 
informațiile se preiau din datele existente, 
pentru a se reduce la minimum testele pe 
animale. Se aplică, în special, dispozițiile 
Directivei 1999/45/CE și ale 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

Justificare

Prin acest amendament se urmărește evitarea testelor inutile pe animale. 

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Anexa III – Titlul 1 – punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2. Informații detaliate de ordin cantitativ 
și calitativ referitoare la compoziția 
produsului biocid (de exemplu, substanțe 
active, impurități, adjuvanți, componente 
inerte)

2.2. Informații detaliate de ordin cantitativ 
și calitativ referitoare la compoziția 
produsului biocid (de exemplu, substanțe 
active, impurități, adjuvanți, componente 
inerte), ținându-se seama de limitele 
concentrațiilor prevăzute la articolul 16.

Justificare

Acest amendament urmărește alinierea acestei dispoziții la amendamentele aferente 
articolelor 16 alineatele (2a) și (2b) (noi). 

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Anexa V – Grupa principală 4 – Tipul de produs 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipul de produs 20: - Tipul de produs 20: Dezinfectante pentru 
produsele alimentare și furaje
Produse utilizate la dezinfectarea 



PE430.878v02-00 78/79 AD\813158RO.doc

RO

produselor alimentare sau a furajelor prin 
combaterea organismelor dăunătoare.  

Justificare

Este necesar să se păstreze produsele biocide de tip 20 („Conservanți pentru produsele 
alimentare și alimentele pentru animale”), dar definiția acestora trebuie modificată întrucât 
aceste produse biocide nu sunt conservanți, ci dezinfectante. De exemplu, produsele utilizate 
pentru dezinfectarea alimentelor de agenții patogeni pentru om, precum Salmonella, nu 
respectă condițiile impuse de regulamentele privind aditivii din furaje. De asemenea, ele nici 
nu acționează ca și conservanți, care împiedică deteriorarea furajelor. De aceea, aceste 
produse trebuie considerate drept agenți dezinfectanți.
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