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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Trg biocidnih pripravkov in pravna ureditev

Vrednost trga biocidnih pripravkov v Evropi je ocenjena na približno 890 milijonov EUR na 
leto, kar predstavlja približno 27 % vrednosti svetovnega trga. Približno 25 % evropskega trga 
zasedajo tri velika podjetja, zato je treba vzpostaviti ravnotežje med interesi velikih podjetij 
ter malih in srednje velikih podjetij.

Direktiva 98/8/ES, ki zdaj ureja ta sektor, je imela dvojni namen – izboljšati varstvo okolja in 
zdravja. Določala je tudi sistem vzajemnega priznavanja nacionalnih postopkov odobritve ter 
tako omogočila promet z biocidnimi pripravki na notranjem trgu. Vendar so številne težave v 
njeni 10-letni zgodovini (npr. čezmerni stroški, omejujoče zahteve, zamude pri odobritvah, 
časovna neskladja pri ocenjevanju vlog v različnih državah članicah) privedle do odobritve le 
ene učinkovine v veljavnem zakonodajnem okviru, v bližnji prihodnosti pa ni mogoče 
pričakovati izboljšanja.

Evropska komisija predlaga novo uredbo za poenostavitev postopkov in izboljšanje delovanja 
trga. Glavne točke vključujejo med drugim: neobvezen centralizirani postopek odobritve za 
biocidne pripravke z nizkim tveganjem, izboljšan postopek vzajemnega priznavanja, 
usklajeno strukturo pristojbin za nacionalne odobritve ter predpise za izdelke, obdelane z 
biocidnimi pripravki. 

Pripravljavec mnenja na splošno pozdravlja predloge Komisije in močno podpira predlagane 
ukrepe, zlasti poudarek na poenostavitvi postopka odobritve. Ne glede na to je pomembno 
upoštevati potrebe različnih zainteresiranih strani, zato je v nadaljevanju podanih več 
predlogov.

Predlagane spremembe

Razširjen centralizirani postopek odobritve

Pripravljavec mnenja pozdravlja predloge za uvedbo možnosti centraliziranega postopka za 
odobritev aktivnih snovi in biocidnih pripravkov za proizvajalce. Zdi se, da sedanja 
opredelitev biocidnega pripravka z nizkim tveganjem določa ta postopek za preveč omejeno 
kategorijo pripravkov, zato pripravljavec mnenja priporoča delno razširitev te kategorije. Tudi 
datum pregleda uredbe bi bilo treba z leta 2023 pomakniti na 2016, da se omogoči pregled in 
morebitna razširitev centralnega postopka odobritve, če bo učinkovit.

Pomoč malim in srednje velikim podjetjem

V tej panogi, v kateri prevladuje nekaj velikih industrijskih proizvajalcev, je treba zagotoviti 
večjo pomoč malim in srednje velikim podjetjem: izvzeti jih je treba iz plačila letne 
pristojbine za dajanje biocidnih pripravkov v promet. Poleg tega bi morale države članice 
vzpostaviti službe za pomoč uporabnikom kot dopolnitev smernic, ki jih zagotavlja Evropska 
agencija za kemikalije (ECHA). 
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Določanje rokov

V predlogu je treba, kjer je mogoče, določiti specifične časovne okvire, da se industriji 
omogoči načrtovanje vnaprej. Določiti je treba časovne načrte za različne faze ocenjevanja 
dokumentacije. Kjer je mogoče , je treba roke skrajšati, da se zagotovi kar največja 
učinkovitost postopka odobritve. 

Okrepitev raziskav in razvoja

Omogočiti je treba več raziskav in razvoja v tej panogi, ki lahko v veliki meri vpliva na 
varstvo okolja in zdravje ljudi. V skladu s predlogom je za poskuse oziroma preskuse, ki 
utegnejo vključevati sproščanje nedovoljenega biocidnega pripravka v okolje, potrebno 
nacionalno dovoljenje. Uvesti bi bilo treba enostavnejši postopek priglasitve, ki bi 
pristojnemu organu sicer še vedno omogočal določitev strožjih pogojev, vendar zapleten 
sistem izdajanja dovoljenj ne bi smel biti pravilo. 

Okvirne formulacije

Pripravljavec mnenja za večjo učinkovitost predlaga razlikovanje med upravnimi, manjšimi in 
večjimi spremembami odobritev za okvirne formulacije. Upravne spremembe bi bilo mogoče 
obravnavati po poenostavljenem postopku priglasitve, manjše spremembe v skrajšanem 
obdobju ocenjevanja, pri večjih spremembah pa bi bilo obdobje ocenjevanja lahko 
sorazmerno z obsegom predlagane spremembe. Poleg tega pripravljavec mnenja za 
zagotovitev pomoči proizvajalcem priporoča, da se vsem biocidnim pripravkom, ki sodijo v ta 
okvir, dodeli ena sama številka odobritve.

Merila za izključitev

Glede meril za izključitev pripravljavec mnenja meni, da je bila izključitev nekaterih vrst 
pripravkov aktivnih snovi (4 ter 14 do 19) iz splošnega testa za odobritev po nepotrebnem 
omejevalna. Vse vrste pripravkov bi moralo biti mogoče ocenjevati v skladu z merili. 
Prepoved tovrstnih pripravkov po zakonodaji o fitofarmacevtskih sredstvih ne upravičuje 
takšne prepovedi (z redkimi izjemami) v zakonodaji o biocidnih pripravkih, saj se pesticidi in 
biocidni pripravki med seboj razlikujejo glede na uporabo in raven izpostavljenosti. 

Jezikovne zahteve

Edina zahteva bi morala biti, da so vloge za odobritev izdelka in označevanje izdelka le v 
enem uradnem jeziku zadevne države članice (če jih je več), da se prepreči nepotrebno 
obremenjevanje industrije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ker so pripravki, ki se uporabljajo za 
konzerviranje hrane ali krme z nadzorom 
škodljivih organizmov, predhodno zajeti v 
vrsto pripravka 20, zajeti v Direktivi Sveta 
89/107/EGS in Uredbi (ES) št. 1831/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta, ni 
ustrezno, da se ta vrsta pripravka ohrani.

črtano

Obrazložitev

Vrsto biocidnega pripravka 20 (sredstva za konzerviranje hrane ali krme) je treba ohraniti, 
vendar je treba spremeniti njeno opredelitev, saj ti pripravki niso konzervansi, temveč 
dezinfekcijska sredstva. Pripravki za razkuževanje krme, okužene s človeškimi patogeni, 
kakršna je salmonela, na primer ne izpolnjujejo zahtev iz predpisov o krmnih dodatkih. Prav 
tako ne delujejo kot konzervansi, ki bi preprečevali slabšanje živalske krme. Zato je treba te 
pripravke obravnavati kot dezinfekcijska sredstva.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi olajšali dostop do notranjega
trga, se izognili dodatnim stroškom in 
prihranili čas, potreben za pridobitev 
posameznih nacionalnih dovoljenj v 
posameznih državah članicah, lahko
Komisija ob upoštevanju izkušenj z 
določbami o dovoljenjih Skupnosti odloči, 
da razširi področje uporabe postopka 
izdaje dovoljenj Skupnosti na druge
biocidne pripravke.

(24) Da bi olajšali dostop do notranjega 
trga, se izognili dodatnim stroškom in 
prihranili čas, potreben za pridobitev 
posameznih nacionalnih dovoljenj v 
posameznih državah članicah, je Komisija 
odločila, da uvede postopek izdaje 
dovoljenj Skupnosti za vse biocidne 
pripravke.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) V pomoč predlagateljem, zlasti 
malim in srednje velikim podjetjem, pri 
izpolnjevanju zahtev te uredbe bi morale 
države članice poleg navodil, ki jih 
zagotovi agencija, vzpostaviti nacionalne 
službe za pomoč uporabnikom.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Glede na koristi za notranji trg in 
potrošnika je zaželeno, da se oblikujejo 
usklajena pravila za vzporedno trgovino za 
med sabo bistveno podobne biocidne 
pripravke, ki so odobreni v različnih 
državah članicah.

(45) Glede na koristi za notranji trg in 
potrošnika je zaželeno, da se oblikujejo 
usklajena pravila za vzporedno trgovino za 
med sabo podobne biocidne pripravke, ki 
so odobreni v različnih državah članicah.

Obrazložitev

Vzporedno trgovanje mora biti omejeno na pripravke, ki imajo enake tehnične specifikacije in 
vsebujejo enake aktivne snovi in pomožne snovi v formulaciji.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Predlagateljem, ki so vložili denar v 
podporo vključitve aktivne snovi v Prilogo 
I ali izdaje dovoljenja za biocidni pripravek 
v skladu z določbami te uredbe, mora biti 
omogočeno, da dobijo nazaj del njihove 
naložbe s prejetjem pravičnega 

(48) Predlagateljem, ki so vložili denar v 
podporo vključitve aktivne snovi v Prilogo 
I ali izdaje dovoljenja za biocidni pripravek 
v skladu z določbami te uredbe in/ali 
določbami Direktive 98/8/ES, mora biti 
omogočeno, da dobijo nazaj del njihove 
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nadomestila, kadar koli se zaščitena 
informacija, ki so jo predložili v podporo 
takšne vključitve ali izdaje dovoljenja, 
uporabi v korist poznejših predlagateljev.

naložbe s prejetjem pravičnega 
nadomestila, kadar koli se zaščitena 
informacija, ki so jo predložili v podporo 
takšne vključitve ali izdaje dovoljenja, 
uporabi v korist poznejših predlagateljev.

Obrazložitev

Ne sme se izključiti tistih, ki so vložili denar v okviru veljavnega pravnega okvira.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Zaradi zagotovitve, da se vse zaščitene 
informacije, predložene v podporo 
vključitve aktivne snovi ali izdaje 
dovoljenja za biocidni pripravek, zaščitijo 
od trenutka njihove predložitve in da se 
prepreči, da bi bile katere koli informacije 
nezaščitene, morajo določbe o obdobjih za 
varstvo podatkov veljati tudi za 
informacije, predložene za namene 
Direktive 98/8/ES.

(49) Zaradi zagotovitve, da se vse zaščitene 
informacije, predložene v podporo 
vključitve aktivne snovi v Prilogi I ali za 
izdajo dovoljenja za biocidni pripravek, 
zaščitijo od trenutka njihove predložitve in 
da se prepreči, da bi bile katere koli 
informacije nezaščitene, morajo določbe o 
obdobjih za varstvo podatkov veljati tudi 
za informacije, predložene za namene 
Direktive 98/8/ES.

Obrazložitev
Zaradi jasnosti.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Zlasti mora Komisija imeti pooblastilo 
za sprejetje ukrepov o odločanju o vlogah 
za vključitev aktivne snovi v Prilogo I ali 
za obnovitev ali ponovni pregled 
vključitve, za natančno določitev 
postopkov, povezanih s ponovnim 
pregledom ali obnovitvijo vključitve 

(61) Zlasti mora Komisija imeti pooblastilo 
za sprejetje ukrepov o odločanju o vlogah 
za vključitev aktivne snovi v Prilogo I ali
za obnovitev ali ponovni pregled 
vključitve, za natančno določitev 
postopkov, povezanih s ponovnim 
pregledom ali obnovitvijo vključitve 
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aktivne snovi v Prilogo I, za razširitev 
veljavnosti določb o izdaji dovoljenj 
Skupnosti na druge vrste biocidnih 
pripravkov, za natančno določitev meril in 
postopkov, povezanih s preklicem 
dovoljenja ali spremembi pogojev za 
dovoljenje, vključno z mehanizmom za 
reševanjem sporov, za natančno določitev 
splošno veljavnih največjih količin 
aktivnih snovi ali biocidnih pripravkov, ki 
se jih sme sprostiti med preskusi, ter 
najnujnejših podatkov, ki jih je treba 
predložiti, za oblikovanje usklajene 
strukture pristojbin in drugih pravil v zvezi 
s plačili pristojbin in stroškov pristojnim 
organom in agenciji, za prilagajanje prilog 
znanstvenemu in tehničnemu napredku, za 
izvajanje delovnega programa in natančno 
določitev povezanih pravic in dolžnosti 
pristojnih organov in udeležencev v 
programu ter za podaljšanje delovnega 
programa za določeno obdobje. Ker so ti 
ukrepi splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, 
med drugim z dodajanjem novih 
nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

aktivne snovi v Prilogo I, za natančno 
določitev meril in postopkov, povezanih s 
preklicem dovoljenja ali spremembi 
pogojev za dovoljenje, vključno z 
mehanizmom za reševanjem sporov, za 
natančno določitev splošno veljavnih 
največjih količin aktivnih snovi ali 
biocidnih pripravkov, ki se jih sme sprostiti 
med preskusi, ter najnujnejših podatkov, ki 
jih je treba predložiti, za oblikovanje 
usklajene strukture pristojbin in drugih 
pravil v zvezi s plačili pristojbin in 
stroškov pristojnim organom in agenciji, za 
prilagajanje prilog znanstvenemu in 
tehničnemu napredku, za izvajanje 
delovnega programa in natančno določitev 
povezanih pravic in dolžnosti pristojnih 
organov in udeležencev v programu ter za 
podaljšanje delovnega programa za 
določeno obdobje. Ker so ti ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, 
med drugim z dodajanjem novih 
nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66) Ob upoštevanju, da nekateri pripravki 
niso bili predhodno zajeti v zakonodajo 
Skupnosti na področju biocidnih 
pripravkov, je primerno, da se omogoči 
prehodno obdobje, da se podjetja pripravijo 
na uporabo pravil v zvezi z aktivnimi 
snovmi, pridobljenimi na kraju samem, 
tretiranimi izdelki in snovmi ter snovmi, ki 
so v stiku s živili.

(66) Ob upoštevanju, da nekateri pripravki 
niso bili predhodno zajeti v zakonodajo 
Skupnosti na področju biocidnih 
pripravkov, je primerno, da se omogoči 
prehodno obdobje, da se podjetja pripravijo 
na uporabo pravil v zvezi z aktivnimi 
snovmi, pridobljenimi na kraju samem, 
tretiranimi izdelki in snovmi.
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Obrazložitev

Snovi, ki so v stiku z živili, že ureja Uredba (ES) št. 1935/2004, zato ne bi smele biti vključene 
v področje uporabe tega predloga, saj bi to povzročilo dvojno ocenjevanje in urejanje. 
Morebitne vrzeli v zakonodaji bi bilo treba popraviti s spremembo uredbe o snoveh, ki so v 
stiku s živili.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 –odstavek 2 – točka p a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(pa) Uredbe (ES) št. 1935/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, 
namenjenih za stik z živili1;
1 UL L 338, 13.11.2004, str. 4.

Obrazložitev

Snovi, ki so v stiku z živili, že ureja Uredba (ES) št. 1935/2004, zato ne bi smele biti vključene 
v področje uporabe tega predloga, saj bi to povzročilo dvojno ocenjevanje in urejanje. 
Morebitne vrzeli v zakonodaji bi bilo treba popraviti s spremembo uredbe o snoveh, ki so v 
stiku s živili.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ni drugih razlogov za zaskrbljenost, bi 
bilo treba takšno snov v skladu z Direktivo 
67/548/EGS z dne27. junija 1967 
praviloma opredeliti kot nevarno in bi bila 
v biocidnem pripravku prisotna v 
koncentraciji, zaradi katere bi pripravek 
veljal za nevarnega v skladu z določbami 
Direktive 1999/45/ES ali Uredbe (ES) št. 
1272/2008.
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Obrazložitev

Gre za opredelitev, ki je že v Direktivi 98/8/ES in ki bi jo bilo treba zaradi jasnosti vključiti v 
novo uredbo.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka k 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „tretirana snov ali izdelek“ (k) „tretirana snov ali izdelek“
vsaka snov, mešanica, material ali izdelek, 
ki je bil tretiran z biocidnimi pripravki ali 
jih vsebuje, z namenom, da se snov, 
mešanica, material ali izdelek zaščiti pred 
kvarjenjem, ki ga povzročajo škodljivi 
organizmi;

vsaka snov, mešanica, material ali izdelek, 
ki je bil tretiran z biocidnimi pripravki ali 
jih vsebuje, z namenom, da pridobi 
biocidni učinek, ki ustreza njegovi rabi;

Obrazložitev

Predlog spremembe razširi opredelitev tretiranih snovi ali izdelkov, da bi vključevala izdelke, 
kot so barve, ki so bile konzervirane, pa tudi izdelke z zunanjim učinkom, kot so mreže proti 
komarjem. Izvede se torej kemijska ocena.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek l – točka n 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) „dovoljenje“ (n) „dovoljenje“
nacionalno dovoljenje ali dovoljenje 
Skupnosti;

prvo nacionalno dovoljenje ali dovoljenje 
Skupnosti ali drugo ali dodatno 
dovoljenje;

Predlog spremembe 13
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(na) „drugo dovoljenje“ 
upravni akt – v korist imetnika prvega 
dovoljenja – s katerim država članica ali 
Komisija odobri dajanje enakega 
biocidnega pripravka v promet in njegovo 
uporabo pod drugim tržnim imenom;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka n b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(nb) „dodatno dovoljenje“ 
upravni akt, s katerim država članica ali 
Komisija odobri dajanje biocidnega 
pripravka v promet in njegovo uporabo 
pod drugim tržnim imenom, in sicer na 
podlagi prvega dovoljenja in sporazumno 
z njegovim imetnikom;

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) „okvirna formulacija“ (p) „okvirna formulacija“
skupina biocidnih pripravkov, ki imajo 
podobne uporabe in so omejene različice 
referenčnega biocidnega pripravka iz te 
skupine, ki vsebuje iste aktivne snovi istih 
specifikacij, ki pa ne vplivajo škodljivo na
raven tveganja, povezano z njimi, in 
njihovo učinkovitost zaradi dovoljenih 
razlik v njihovi sestavi;

skupina biocidnih pripravkov, ki imajo 
podobne uporabe in so različice 
referenčnega biocidnega pripravka iz te 
skupine, ki vsebuje iste aktivne snovi istih 
specifikacij, če kljub razlikam ne 
povzročajo večjega tveganja v primerjavi z 
referenčnim biocidnim pripravkom in 
ohranjajo oglaševano učinkovitost 
delovanja na ciljne organizme;
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Obrazložitev

Pomembno je, da se raven tveganja v primerjavi z referenčnim biocidnim pripravkom ne 
poveča in da se ohrani oglaševana učinkovitost delovanja na ciljne organizme.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) „izjava o dostopnosti podatkov“ (q) „izjava o dostopnosti podatkov“
originalni dokument, ki so ga podpisali 
lastnik ali lastniki informacij, v katerem je 
navedeno, da lahko pristojni organi, 
Evropska agencija za kemikalije ali 
Komisija uporabljajo informacije, in sicer 
za ocenjevanje aktivne snovi ali podelitev 
dovoljenja;

originalni dokument, ki so ga podpisali 
lastnik ali lastniki informacij ali njihov 
pooblaščenec, v katerem je navedeno, da 
lahko imenovani pristojni organ, Evropska 
agencija za kemikalije ali Komisija 
uporabljajo informacije, in sicer za 
ocenjevanje aktivne snovi ali podelitev 
dovoljenja v korist tretje strani;

Obrazložitev

Pojasniti je treba opredelitev izjave o dostopnosti.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek l – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) „snovi, ki so v stiku z živili“ črtano
vsaka snov ali predmet, ki je namenjen za 
stik z živili, iz Uredbe (ES) št. 1935/2004;

Obrazložitev

Snovi, ki so v stiku z živili, že ureja Uredba (ES) št. 1935/2004, zato ne bi smele biti vključene 
v področje uporabe tega predloga, saj bi to povzročilo dvojno ocenjevanje in urejanje. 
Morebitne vrzeli v zakonodaji bi bilo treba popraviti s spremembo uredbe o snoveh, ki so v 
stiku s živili.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ta) „upravna sprememba“ sprememba 
obstoječega dovoljenja, ki je povsem 
upravne narave in ne zajema ponovne 
ocene tveganja za javno zdravje ali okolje 
in učinkovitosti proizvoda;

Obrazložitev

Opredeliti je treba vrste sprememb, ki so mogoče pri obstoječem dovoljenem biocidnem 
pripravku.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka t b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(tb) „manjša sprememba“ sprememba 
obstoječega dovoljenja, ki je ne moremo 
šteti za upravno spremembo, saj zahteva 
manjšo ponovno oceno tveganja za javno 
zdravje ali okolje in/ali učinkovitosti 
proizvoda ter ne vpliva negativno na 
stopnjo tveganja za javno zdravje ali 
okolje in na učinkovitost proizvoda.

Obrazložitev

Opredeliti je treba vrste sprememb, ki so mogoče pri obstoječem dovoljenem biocidnem 
pripravku.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka t c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(tc) „večja sprememba“ sprememba 
obstoječega dovoljenja, ki ne more šteti za 
upravno ali manjšo spremembo.

Obrazložitev

Opredeliti je treba vrste sprememb, ki so mogoče pri obstoječem dovoljenem biocidnem 
pripravku.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek l – točka u a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ua) „MSP“ mala in srednje velika 
podjetja, kakor so opredeljena v 
priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 
srednje velikih podjetij1.
______________

UL L 124, 20.5. 2003, str. 36.

Obrazložitev

Glede na izkušnje iz uredbe REACH je treba mala in srednje velika podjetja posebej 
opredeliti.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek l – točka u b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ub) „proizvajalec“
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– pri aktivnih snoveh, proizvedenih v 
Uniji in danih na trg, proizvajalec aktivne 
snovi ali oseba s sedežem v Uniji, ki jo je 
proizvajalec določil za svojega edinega 
zastopnika za namene te uredbe,
– pri aktivnih snoveh, proizvedenih zunaj 
Unije, oseba s sedežem v Uniji, ki jo je 
proizvajalec aktivne snovi določil za 
svojega edinega zastopnika za namene te 
uredbe, ali, če taka oseba ni bila 
določena, uvoznik te aktivne snovi v 
Unijo,

Obrazložitev

Nova opredelitev proizvajalca je potrebna zaradi novega besedila člena 83. Ta je skladna z 
določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1896/2000 z dne 7. septembra 2000 o prvi fazi programa 
iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o biocidnih pripravkih.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo – prvi člen poglavja II)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
1. Vsak bodoči predlagatelj vključitve 
aktivne snovi v Prilogo I se v agenciji 
pozanima, ali
– je bil zahtevek za vključitev snovi v 
Prilogo I že predložen, ali
– je snov zajeta v Prilogi I, ali
– je snov že registrirana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006.
2. Vsak bodoči predlagatelj priloži 
zahtevku, ki ga pošlje agenciji, naslednje 
podatke:
(a) svoje osebne podatke, kot je določeno v 
odstavku 1 Priloge VI Uredbe (ES) 
št. 1907/2006, razen točk 1.2 in 1.3;
(b) podatke o identiteti snovi, kot je 
določeno v odstavku 2 Priloge VI Uredbe 
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(ES) št. 1907/2006;
(c) kateri zahtevki za informacije bodo 
zahtevali nove študije na vretenčarjih, ki 
jih bo moral opraviti;
(d) kateri zahtevki za informacije bodo 
zahtevali dodatne nove študije, ki jih bo 
moral opraviti.
3. Če snov ni vključena v Prilogo I ali ni 
registrirana skladno z Uredbo (ES) 
št. 1907/2006, agencija bodočega 
predlagatelja o tem obvesti.
4. Če je bil že vložen zahtevek za vključitev 
aktivne snovi v Prilogo I, pa je že 
vključena ali če je registrirana v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006, agencija 
bodočemu predlagatelju takoj posreduje 
ime in naslov prejšnjih predlagateljev in 
registracijskih zavezancev ter, odvisno od 
primera, povzetke in grobe povzetke študij, 
ki so bili že posredovani.
5. Agencija obenem obvesti prejšnjega 
predlagatelja oziroma registratorja o 
imenu in naslovu bodočega predlagatelja 
za vključitev v Prilogo I. Študije na 
vretenčarjih, ki so na voljo, se v skladu s 
poglavjem XI te uredbe posredujejo 
bodočemu predlagatelju.

Obrazložitev

Ti postopki so potrebni, da bi preprečili podvajanje preskusov na vretenčarjih in izpolnili 
zahteve po podatkih iz Priloge II. Obveznost posredovanja podatkov iz uredbe REACH 
postane vzajemna, saj bo imela agencija na voljo infrastrukturo in izkušnje, potrebne za 
sprejetje tega postopka.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Aktivno snov se vključi v Prilogo I za 
začetno obdobje največ 10 let, če biocidni
pripravki, ki to aktivno snov vsebujejo, 

1. Aktivna snov se vključi v Prilogo I za 
začetno obdobje največ 10 let, če med 
biocidnimi pripravki, ki to aktivno snov 
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izpolnjujejo pogoje iz točke (b) 
člena 16(1).

vsebuje, vsaj eden izpolnjuje pogoje iz 
točke (b) člena 16(1).

Obrazložitev

Ob vključitvi v Prilogo I je treba predložiti dokumentacijo o najmanj enem reprezentativnem 
biocidnem pripravku, katerega aktivna snov izpolnjuje predpisane pogoje. Po mnenju 
predlagateljev predloga spremembe predlagana zamenjava bolje odraža koncept vključitve v 
Prilogo I. 

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Aktivna snov se, kjer je to primerno, 
vključi v Prilogo I skupaj z navedbo 
katerega koli izmed naslednjih pogojev:

3. Aktivna snov in navedba referenčnega 
vira aktivne snovi za določitev tehnične 
enakovrednosti se, kjer je to primerno, 
vključita v Prilogo I skupaj z navedbo 
katerega koli izmed naslednjih pogojev:

Obrazložitev

Kemikalijo, opredeljeno v Prilogi I, je treba povezati s podatki, na podlagi katerih je bila 
vključena v prilogo. Pri razlikovanju kemijske identitete je pomembna tudi izomerna sestava.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) navedbe kemijske identitete glede na 
stereoizomere,

Obrazložitev

Kemikalijo, opredeljeno v Prilogi I, je treba povezati s podatki, na podlagi katerih je bila 
vključena v prilogo. Pri razlikovanju kemijske identitete je pomembna tudi izomerna sestava.

Predlog spremembe 27
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v običajnih pogojih uporabe je 
izpostavljenost ljudi aktivni snovi v 
biocidnem pripravku zanemarljiva, zlasti 
če se pripravek uporablja v zaprtih sistemih 
ali pod strogo nadzorovanimi pogoji;

(a) v predpisanih pogojih uporabe je 
izpostavljenost ljudi aktivni snovi v 
biocidnem pripravku zanemarljiva ali 
ustrezno nadzorovana ob upoštevanju 
nevarnosti snovi, zlasti če se pripravek 
uporablja v zaprtih sistemih ali v strogo 
nadzorovanih pogojih;

Obrazložitev

Ni znanstvenih razlogov, zaradi katerih bi lahko zapostavljali vrste pripravkov (na primer 
PT4 in 14–19). Ti pripravki so rodenticidi, akaricidi, moluskicidi, dezinfekcijska sredstva, 
piskicidi in insekticidi in koristijo zlasti prebivalcem juga Evrope, kjer so zaradi higienskih 
razlogov deratizacije in dezinsekcije nujne. O izključitvi proizvodov je treba odločiti na 
podlagi tveganja (kombinacija nevarnosti in izpostavljenosti). Če se znanstveno dokaže, da so 
tveganja dobro nadzorovana, je treba aktivne snovi dovoliti.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točka (c) ne velja za aktivne snovi za 
vrste pripravkov 4 in 14 do 19.

črtano

Obrazložitev

Znanstvena utemeljitev za izvzem nekaterih vrst pripravkov (4 in 14 do 19) je nejasna in 
deluje samovoljno ter je zato pri teh vrstah pripravkov neutemeljena.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporabijo se izvedbeni ukrepi, sprejeti v 
skladu z Uredbo (ES) št. … o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev na trg, ki 
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podrobno določajo znanstvena merila za 
določitev lastnosti endokrinega motenja.

Obrazložitev

Zaenkrat ni meril za odobritev endokrinih motilcev, zato jih je treba izdelati. Sprejeti jih je 
treba v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev na trg, ki je 
začela veljati 24. novembra 2009. 

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dokumentacijo o aktivni snovi, ki 
izpolnjuje zahteve iz Priloge II;

(a) dokumentacijo o aktivni snovi, ki 
izpolnjuje zahteve iz Priloge II, ali izjavo o 
dostopnosti teh podatkov;

Obrazložitev

Mogoče je, da predlagatelji niso zakoniti lastniki vseh podatkov v podporo vloge.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dokumentacijo o najmanj enem 
reprezentativnem biocidnem pripravku, ki 
vsebuje aktivno snov, ki izpolnjuje zahteve 
iz Priloge III. 

(b) dokumentacijo ali izjavo o dostopnosti 
podatkov o najmanj enem 
reprezentativnem biocidnem pripravku, ki 
vsebuje aktivno snov, ki izpolnjuje zahteve 
iz Priloge III. 

Obrazložitev

Mogoče je, da predlagatelji niso zakoniti lastniki vseh podatkov v podporo vloge.

Predlog spremembe 32
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija vsaki vlogi določi referenčno 
številko, ki se uporablja za vso 
korespondenco v zvezi z vlogo, dokler 
aktivna snov ni vključena v Prilogo I, in 
datum vložitve, ki je datum, ko je agencija 
prejela vlogo. 

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V dveh mesecih po prejemu vloge agencija
validira vlogo, če so izpolnjene naslednje 
zahteve:

Agencija vlogo v treh tednih po prejemu 
validira, če so izpolnjene naslednje 
zahteve:

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij. 

4. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi rok za 
predložitev navedenih informacij, ki ni 
daljši od dveh mesecev. 

Obrazložitev

Za predložitev dokumentacije, ki mora biti čim bolj zgoščena in jasna, da jo je mogoče hitro 
oceniti, je treba določiti rok. 

Predlog spremembe 35
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. V dveh mesecih po prejetju vloge 
agencija vse dele podatkov v 
dokumentaciji označi z enkratno 
identifikacijsko kodo.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se pri oceni dokumentacije pokaže, 
da so potrebne dodatne informacije za 
izvedbo ocene, ocenjevalni pristojni organ 
od predlagatelja zahteva, da v določenem 
roku predloži te informacije in o tem 
obvesti agencijo. 

2. Če se pri oceni dokumentacije pokaže, 
da so potrebne dodatne informacije za 
izvedbo ocene, ocenjevalni pristojni organ 
od predlagatelja zahteva, da jih predloži v 
roku, ki ne presega šestih mesecev.
V izjemnih okoliščinah in po ustrezni 
obrazložitvi, se rok lahko podaljša za 
dodatno obdobje, ki ne presega šestih 
mesecev. Ocenjevalni pristojni organ o 
tem obvesti agencijo. 

Obrazložitev

Izkušnje so pokazale, da izvedba ocene lahko traja neupravičeno dolgo. Zato je treba 
postaviti ustrezne roke, da bi preprečili vrzeli, ki bi lahko po nepotrebnem podaljšale 
postopek. Roki predlagatelju omogočijo nekaj gotovosti v zvezi z najdaljšim možnim 
trajanjem postopka. 

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko se Komisija odloči za vključitev 
aktivne snovi v Prilogo I, se navede ime 
predlagatelja/predlagateljev.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Agencija pri odločitvi za vključitev 
aktivne snovi v Prilogo I pri posamezni 
snovi določi posebno številko vključitve za 
snov in za predlagatelja. Številko in datum 
vključitve takoj sporoči predlagatelju. 
Številka vključitve se uporablja za vso 
nadaljnjo komunikacijo v zvezi z aktivno 
snovjo in za dovoljenje za pripravek v 
skladu s poglavjem IV te uredbe.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Agencija pri pripravljanju mnenja o 
vključitvi ali obnovitvi vključitve aktivne 
snovi v Prilogo I preuči, ali aktivna snov 
izpolnjuje katero izmed meril, naštetih v 
odstavku 1, in zadevo obravnava v svojem 
mnenju. 

2. Agencija pri pripravljanju mnenja o 
vključitvi ali obnovitvi vključitve aktivne 
snovi v Prilogo I preuči, ali aktivna snov 
izpolnjuje katero izmed meril, naštetih v 
odstavku 1, in če izpostavljenost ob 
upoštevanju nevarnih lastnosti snovi ni 
ustrezno nadzorovana, zadevo obravnava 
v svojem mnenju. 

Obrazložitev

Merila za identifikacijo možnih aktivnih snovi za zamenjavo so zaradi uskladitve obeh uredb 
usklajena z merili za snovi, za katere je potrebno dovoljenje v skladu z Uredbo (ES) št. 
1907/2006 – glej člen 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006. Naloga agencije (ECHA) bo 
preverjanje, ali aktivna snov izpolnjuje merila, zato se priporoča uskladitev uredb.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij. 

4. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi rok za 
predložitev navedenih informacij, ki ni 
daljši od dveh mesecev. 

Obrazložitev

Za predložitev dokumentacije, ki mora biti čim bolj zgoščena in jasna, da jo je mogoče hitro 
oceniti, je treba določiti rok. 

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija ob koncu obdobja iz 
odstavka 3 ali ob prejemu mnenja agencije 
sprejme odločitev glede obnovitve 
vključitve aktivne snovi v Prilogo I. 

Navedena odločitev za spremembo 
nebistvenih določb iz te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 72(4).

5. Komisija ob koncu obdobja iz 
odstavka 3 ali ob prejemu mnenja agencije 
sprejme odločitev glede obnovitve 
vključitve aktivne snovi v Prilogo I. 

Navedena odločitev za spremembo 
nebistvenih določb iz te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 72(4). Če se Komisija odloči za 
obnovitev vključitve aktivne snovi v 
Prilogo I, se navede ime 
predlagatelja/predlagateljev.

Obrazložitev

Vključitev aktivne snovi v Prilogo I v povezavi s podjetjem je ustrezen in učinkovit način 
omejevanja koristoljubnih teženj, saj omogoča hitro identifikacijo podjetja, ki je podprlo 
aktivno snov, ter s tem zmanjša upravno obremenitev.
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se lahko o katerih koli
znanstvenih ali tehničnih vprašanjih, 
povezanih s pregledom vključitve aktivne 
snovi v Prilogo I, posvetuje z agencijo. 
Agencija v devetih mesecih po zahtevi 
pripravi mnenje in ga predloži Komisiji.

2. Komisija se lahko o vseh znanstvenih ali 
tehničnih vprašanjih, povezanih s 
pregledom vključitve aktivne snovi v 
Prilogo I, posvetuje z agencijo. 
Agencija v šestih mesecih po zahtevi 
pripravi mnenje in ga predloži Komisiji.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotovitev skladnosti, saj mora agencija povsod drugje v 
predlogu na zahtevo Komisije izdati mnenje v šestih mesecih. 

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vlogo za izdajo dovoljenja vloži oseba, 
ki bo odgovorna za dajanje biocidnega 
pripravka v promet v določeni državi 
članici oziroma v Skupnosti, ali se vloži v 
njenem imenu.

2. Vlogo za izdajo dovoljenja vloži imetnik 
dovoljenja, ki lahko je, lahko pa tudi ni 
oseba, odgovorna za dajanje biocidnega 
pripravka v promet v določeni državi 
članici oziroma v Skupnosti, ali se vloži v 
njegovem imenu.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vloga za nacionalno dovoljenje v državi 
članici se vloži pri pristojnem organu 
navedene države članice (v nadaljnjem 
besedilu: pristojni organ prejemnik).

črtano

Obrazložitev
Agencija (ECHA) bi morala opraviti prvotno validacijo vseh vlog za dovoljenje Skupnosti, da 
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bi se lahko ocenjevalni pristojni organ osredotočil na dejansko oceno vloge.
Trenutno namreč ocenjevalni pristojni organi ugotavljajo pomanjkljivosti pri pristopu, ko 
morajo poleg upravnih elementov v dokumentaciji upoštevati tudi ekonomske.
Možnost, da ocenjevalni pristojni organ lahko izbere, je prednost predvsem za mala in 

srednje velika podjetja, saj tako lahko sodelujejo s svojimi nacionalnimi organi.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vloga za dovoljenje Skupnosti se vloži pri 
agenciji.

Vloga za dovoljenje se vloži pri agenciji.

Vlagatelj lahko po predhodnem dogovoru 
državi članici predloži svojo vlogo v oceno 
in v skladu s členom 22 v vlogi navede 
pristojni organ, ki je odgovoren za oceno 
vloge.

Obrazložitev

Agencija (ECHA) bi morala opraviti prvotno validacijo vseh vlog za dovoljenje Skupnosti, da 
bi se lahko ocenjevalni pristojni organ osredotočil na dejansko oceno vloge. Trenutno namreč 
ocenjevalni pristojni organi ugotavljajo pomanjkljivosti pri pristopu, ko morajo poleg 
upravnih elementov v dokumentaciji upoštevati tudi ekonomske. Možnost, da ocenjevalni 
pristojni organ lahko izbere, je prednost predvsem za mala in srednje velika podjetja, saj tako 
lahko sodelujejo s svojimi nacionalnimi organi.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vlagatelj, ki želi pridobiti dovoljenje za 
skupino pripravkov, ki je del okvirne 
formulacije, lahko predloži eno samo 
vlogo.

Predlog spremembe 47
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) so aktivne snovi, ki jih vsebuje, 
vključene v Prilogo I in so izpolnjeni vsi 
pogoji, ki so za navedene aktivne snovi 
vključeni v isto prilogo;

a) so aktivne snovi, ki jih vsebuje, 
vključene v Prilogo I, jim je bila dodeljena 
številka vključitve v skladu s 
členom 8(5)(a) in so izpolnjeni vsi pogoji 
iz te priloge za navedene aktivne snovi;

Obrazložitev

Za uskladitev s postopkom ocenjevanja, opisanim v členu 8(5)(a).

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) je v skladu z zahtevami iz Prilog II in III 
mogoče določiti vrsto, količino in tehnično 
enakovrednost aktivnih snovi v biocidnem 
pripravku, in kadar je to primerno, vse 
toksikološko ali ekotoksikološko 
pomembne nečistote in neaktivne snovi ter 
ostanke toksikološkega in okoljskega 
pomena, ki so posledica dovoljene 
uporabe;

c) je v skladu z zahtevami iz Prilog II in III 
mogoče določiti kemijsko identiteto, 
količino in tehnično enakovrednost 
aktivnih snovi v biocidnem pripravku, in 
kadar je to primerno, vse toksikološko ali 
ekotoksikološko pomembne nečistote in 
neaktivne snovi ter ostanke toksikološkega 
in okoljskega pomena, ki so posledica 
dovoljene uporabe; 

Obrazložitev

Izraz „vrsta“ ni dovolj natančno opredeljen. Za opis aktivne snovi je primernejši izraz 
kemijska identiteta. 

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavka 2 a in 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ocenjevanju, ali biocidni pripravek 
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izpolnjuje merila iz točke (b) odstavka 1, 
se morajo po možnosti iz že obstoječih 
podatkov pridobiti podatki o pogojno 
nevarni snovi, ki jih vsebuje biocidni 
pripravek, da se čim bolj zmanjša število 
poskusov na živalih. Za ugotavljanje 
nevarnosti biocidnega pripravka in 
ustrezno oceno tveganja se morajo 
uporabljati zlasti določbe Direktive 
1999/45/ES ali Uredbe (ES) št. 1272/2008.
Za snov, ki je sestavina biocidnega 
pripravka, ni treba oceniti izpolnjevanja 
meril iz točke (b) odstavka 1, če je 
koncentracija snovi v biocidnem 
pripravku nižja od vrednosti, določene v 
kateri koli od naslednjih točk:
(a) veljavne koncentracije iz člena 3(3) 
Direktive 1999/45/ES;
(b) najvišje dovoljene koncentracije iz 
Priloge I Direktive 67/548/EGS;
(c) najvišje dovoljene koncentracije iz dela 
B Priloge II k Direktivi št. 1999/45/ES;
(d) najvišje dovoljene koncentracije iz 
dela B Priloge III k Direktivi št. 
1999/45/ES;
(e) najvišja dovoljena koncentracija iz 
sporazumno določenega popisa razvrstitev 
in oznak, vzpostavljenega v naslovu V 
Uredbe (ES) št. 1272/2008;
(f) 0,1 % mase na maso (m/m), če snov 
izpolnjuje merila iz Priloge XIII Uredbe 
(ES) št. 1907/2006.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti nepotrebne preskuse na živalih in je glede mejnih 
vrednosti poročila o kemijski varnosti usklajen z zahtevami uredbe REACH.

Predlog spremembe 50
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V primeru okvirne formulacije je 
dopustno zmanjšanje odstotka aktivne
snovi v referenčnem biocidnem pripravku 
in/ali sprememba strukturnega odstotka 
ene ali več neaktivnih snovi in/ali
nadomestitev ene ali več neaktivnih snovi z 
drugimi, ki pomenijo enako ali manjše 
tveganje.

6. V primeru okvirne formulacije so v 
primerjavi z enim ali več referenčnimi 
biocidnimi pripravki mogoča naslednja 
odstopanja v sestavi:

(a) opustitev aktivne snovi pri 
referenčnem biocidnem pripravku z vsaj 
dvema aktivnima snovema;
(b) zmanjšanje odstotka aktivnih snovi;

(c) opustitev ene ali več neaktivnih snovi;
(d) odstopanja od strukturnega odstotka 
ene ali več neaktivnih snovi;
(e) nadomestitev ene ali več neaktivnih 
snovi;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 72(2) zagotovi tehnične in 
znanstvene smernice za izdajo dovoljenj 
za pripravke, ob tem pa zlasti upošteva 
usklajene zahteve za podatke, ocenjevalne 
postopke in odločitve držav članic.

Obrazložitev

S tem je zagotovljeno enotno izvajanje uredbe na ozemlju Skupnosti.
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Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Biocidni pripravek šteje za biocidni 
pripravek z manjšim tveganjem, če sta
izpolnjeni obe spodnji merili:

1. Biocidni pripravek šteje za biocidni 
pripravek z manjšim tveganjem, če je 
izpolnjeno vsaj eno od spodnjih meril:

(a) za kateri koli dani ekosistem je mogoče 
izračunati razmerje med napovedano 
koncentracijo v okolju (PEC) in 
predvideno koncentracijo brez učinka 
(PNEC), navedeno razmerje pa ne 
presega 0,1;

(a) biocidni pripravek v Uredbi (ES) št. 
1272/2008 ni opredeljen glede na vpliv na 
zdravje ljudi ali nevarnost za okolje;

(b) za vsak učinek na zdravje človeka je 
stopnja izpostavljenosti (razmerje med 
koncentracijo, pri kateri ni opaznih 
neželenih učinkov (NOAEL) in 
koncentracijo izpostavljenosti) večja kot 
1,000.

(b) razvrstitev biocidnega pripravka ni 
povezana z opozorilno besedo „nevarno“ 
na oznaki, ki je zahtevana v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008, zahteve iz 
člena 16(1)(b), (c) in (d) pa so izpolnjene 
pod normalnimi in smiselno 
predvidljivimi pogoji uporabe pripravka 
brez uporabe osebne zaščitne opreme;

c) aktivna snov oziroma snovi so v 
biocidnem pripravku prisotne v taki 
obliki, da je pod normalnimi ali stvarno 
predvidljivimi pogoji uporabe 
izpostavljenost zanemarljiva, na vseh 
drugih stopnjah njegovega življenjskega 
ciklusa pa se s pripravkom ravna v strogo 
nadzorovanih pogojih.

Vendar pa biocidni pripravek ne šteje kot 
biocidni pripravek z manjšim tveganjem, 
če je izpolnjen kateri koli izmed 
naslednjih pogojev:

2. Vendar pa biocidni pripravek ne šteje 
kot biocidni pripravek z manjšim 
tveganjem, če vsebuje aktivno snov ali 
pogojno nevarno snov, ki:

(a) vsebuje eno ali več aktivnih snovi, ki 
izpolnjujejo merila, da štejejo za snovi, ki 
so obstojne, se kopičijo v organizmih in so 
strupene (PBT) ali so zelo obstojne in se 
zelo kopičijo v organizmih, kot je določeno 
v Prilogi XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006;

(a) izpolnjuje merila, da šteje za snov, ki je 
obstojna, se kopiči v organizmih in je 
strupena (PBT) ali je zelo obstojna in se 
zelo kopiči v organizmih, kot je določeno v 
Prilogi XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006;
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(b) vsebuje eno ali več aktivnih snovi, 
opredeljenih kot snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci; 

(b) je v členu 57(f) Uredbe (ES) 
št. 1907/2006 opredeljena kot endokrini 
motilec; 

(c) vsebuje eno ali več aktivnih snovi, ki 
so bile v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1272/2008 razvrščene kot, oziroma
izpolnjujejo merila za katero izmed 
naslednjih razvrstitev:

(c) je bila v skladu z Uredbo (ES) št. 
1272/2008 razvrščena kot katera izmed 
naslednjih razvrstitev oziroma izpolnjuje
merila zanje:

(i) rakotvorna;
(ii) mutagena;

(iii) nevrotoksična;
(iv) imunotoksična;

(v) strupena za razmnoževanje;
(vi) snovi, ki povzročajo preobčutljivost.

(i) rakotvorna;
(ii) mutagena;

(iii) nevrotoksična;
(iv) imunotoksična;

(v) strupena za razmnoževanje;
(vi) snovi, ki povzročajo preobčutljivost.

2. Ne glede na odstavek 1 šteje biocidni 
pripravek kot biocidni pripravek z nižjim 
tveganjem, če so aktivne snovi v njem 
prisotne v taki obliki, da lahko ob 
običajnih pogojih uporabe pride le do 
zanemarljive izpostavljenosti, na vseh 
drugih stopnjah njegovega življenjskega 
ciklusa pa se s pripravkom ravna v strogo 
nadzorovanih pogojih.
3. Za biocidni pripravek z manjšim 
tveganjem se dokaže, da je možnost 
razvoja odpornosti pri ciljnih organizmih 
zaradi njegove uporabe majhna.
4. Poleg aktivnih snovi iz člena 15(2) 
Uredbe (ES) št. 1272/2008 aktivne snovi, 
proizvedene ali uvožene za uporabo v 
biocidnih pripravkih z manjšim tveganjem, 
katerim je bilo izdano dovoljenje skladno s 
členom 15, štejejo, da so bile registrirane in 
da je njihova registracija zaključena za 
proizvodnjo ali uvoz za uporabo v 
biocidnih pripravkih z manjšim tveganjem 
ter tako izpolnjujejo zahteve iz poglavij 1 
in 5 naslova II navedene uredbe.

3. Poleg aktivnih snovi iz člena 15(2) 
Uredbe (ES) št. 1272/2008 aktivne snovi, 
proizvedene ali uvožene za uporabo v 
biocidnih pripravkih z manjšim tveganjem, 
katerim je bilo izdano dovoljenje skladno s 
členom 15, štejejo, da so bile registrirane in 
da je njihova registracija zaključena za 
proizvodnjo ali uvoz za uporabo v 
biocidnih pripravkih z manjšim tveganjem 
ter tako izpolnjujejo zahteve iz poglavij 1 
in 5 naslova II navedene uredbe.

Obrazložitev

Opredelitev biocidnih pripravkov z manjšim tveganjem, ki jo predlaga Komisija, je preozka in 
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omejuje možnosti za uporabo centraliziranega postopka. Zato se predlaga razširitev 
opredelitve, da bi dovoljenje Skupnosti veljalo za večje število proizvodov in Evropski 
agenciji za kemikalije na začetku ne bi bilo treba obravnavati cele palete biocidnih 
pripravkov. To bi lahko omogočili kasneje s predhodnim pregledom postopka (leta 2016) 
zaradi razširitve njegove uporabe za vse proizvode.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Predlagatelj za dovoljenje predloži
skupaj z vlogo naslednje dokumente:

1. Predlagatelj skupaj z vlogo za prvo
dovoljenje predloži naslednje dokumente:

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob vložitvi vloge za dovoljenje se 
plačajo tudi pristojbine iz člena 70.

2. Ob vložitvi vloge za prvo dovoljenje se 
plačajo tudi pristojbine iz člena 70.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ prejemnik lahko zahteva, 
da se vloge za nacionalno dovoljenje 
predložijo v enem ali enem več uradnih 
jezikih države članice, kjer ima navedeni 
pristojni organ svoj sedež.

3. Pristojni organ prejemnik lahko zahteva, 
da se vloge za nacionalno dovoljenje 
predložijo v enem od uradnih jezikov
države članice, kjer ima navedeni pristojni 
organ svoj sedež.

Obrazložitev

Možnost, da se prevod zahteva v več kot enem uradnem jeziku (v primerih držav članic z več 
kot enim jezikom) bi bila lahko za predlagatelja nepotrebno finančno in upravno breme. 
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Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 72(2) zagotovi tehnične in pravne 
smernice in orodja, ki so v pomoč zlasti 
malim in srednje velikim podjetjem in 
predvsem pri vlaganju vlog za dovoljenje v 
skladu s členi 18, 19 in 20.

Obrazložitev

S tem se priznava dejstvo, da sta svetovanje in navodila, ki ju zagotavlja Komisija, zelo 
pomembna za mala in srednje velika podjetja, saj morda nimajo potrebnih sredstev ali 
izkušenj, da bi izpolnila obveznosti iz te uredbe. 

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) kakovostna in količinska sestava 
aktivnih in neaktivnih snovi, poznavanje 
katerih je potrebno za pravilno uporabo 
biocidnega pripravka;

e) kakovostna in količinska sestava 
aktivnih in neaktivnih snovi ob 
upoštevanju najvišjih dovoljenih 
koncentracij iz člena 16, če je njihovo 
poznavanje potrebno za pravilno uporabo 
biocidnega pripravka;

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se prepreči razširjanje zaupnih podatkov. Če je bilo 
proizvajalcu aktivne snovi izdano dovoljenje na podlagi vključitve v Prilogo I, bi moral ostati 
kraj izdelave v točki (g) tajen in ne bi smel biti naveden v dovoljenju za biocidni pripravek.

Predlog spremembe 58
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Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) proizvajalci aktivnih snovi (imena in 
naslovi, vključno s krajem proizvodnih 
obratov);

g) proizvajalci aktivnih snovi (imena in 
naslovi, vključno s krajem proizvodnih 
obratov) in številka vključitve aktivne 
snovi v skladu s členom 8(5)(a);

Obrazložitev

Zaradi uskladitve s postopkom ocenjevanja, opisanim v členu 8(5)(a).

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) referenčni biocidni pripravek v skupini 
pripravkov, ki vključuje okvirno 
formulacijo z najvišjo dovoljeno 
koncentracijo aktivnih snovi;

a) referenčni biocidni pripravek v skupini 
pripravkov, ki vključuje okvirno 
formulacijo;

Obrazložitev

Referenčni biocidni pripravki niso nujno opredeljeni z najvišjo koncentracijo. Poleg tega se 
lahko zaradi spremembe členov 3(1)(p) in 16(6) dovoli več kot en referenčni biocidni 
pripravek. Seznam dovoljenih razlik v okvirni formulaciji je že podrobno opredeljen v členu 
16(6). Sklicevanje na ta člen zagotavlja skladnost pristopa.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) dovoljena sprememba sestave tega 
referenčnega biocidnega pripravka, 
izražena v odstotku neaktivnih snovi v 
biocidnih pripravkih, za katere velja, da 
pripadajo navedeni okvirni formulaciji;

b) dovoljene razlike v skladu s členom 
16(6).
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Obrazložitev

Referenčni biocidni pripravki niso nujno opredeljeni z najvišjo koncentracijo. Poleg tega se 
lahko zaradi spremembe členov 3(1)(p) in 16(6) dovoli več kot en referenčni biocidni 
pripravek. Seznam dovoljenih razlik v okvirni formulaciji je že podrobno opredeljen v členu 
16(6). Sklicevanje na ta člen zagotavlja skladnost pristopa.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) neaktivne snovi, ki se lahko 
nadomestijo v dovoljenih biocidnih 
pripravkih iz navedene okvirne 
formulacije.

črtano

Obrazložitev

Referenčni biocidni pripravki niso nujno opredeljeni z najvišjo koncentracijo. Poleg tega se 
lahko zaradi spremembe členov 3(1)(p) in 16(6) dovoli več kot en referenčni biocidni 
pripravek. Seznam dovoljenih razlik v okvirni formulaciji je že podrobno opredeljen v členu 
16(6). Sklicevanje na ta člen zagotavlja skladnost pristopa.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ prejemnik ali v primeru 
ocene vloge za dovoljenje Skupnosti,
ocenjevalni pristojni organ, opravi 
primerjalno oceno kot del ocene vloge za 
dovoljenje ali obnove dovoljenja za 
biocidni pripravek, ki vsebuje aktivno snov 
kot možno snov za zamenjavo v skladu s 
členom 9(1). 

1. Pristojni organ prejemnik ali v primeru 
ocene vloge za dovoljenje Skupnosti 
ocenjevalni pristojni organ v skladu s to 
uredbo opravi primerjalno oceno za 
obnovitev dovoljenja za biocidni pripravek, 
ki vsebuje aktivno snov kot možno snov za 
zamenjavo v skladu s členom 9(1).
Primerjalna ocena se zahteva za vse 
biocidne pripravke, ki se uporabljajo za 
enak namen, kadar se zbere dovolj 
izkušenj in so bili v uporabi najmanj pet 
let. 
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Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Z odstopanjem od odstavka 1 
primerjalna ocena ni potrebna za biocidne 
pripravke, katerih uporaba se je izkazala 
za varno.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Rezultate primerjalne ocene je treba 
nemudoma poslati pristojnim organom 
drugih držav članic in agenciji ter v 
primeru ocene vloge za dovoljenje
Skupnosti tudi Komisiji.

2. Rezultate primerjalne ocene je treba 
nemudoma poslati pristojnim organom 
drugih držav članic in agenciji ter v 
primeru obnovitve dovoljenja Skupnosti 
tudi Komisiji.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ prejemnik ali Komisija v 
primeru odločitve glede vloge za 
dovoljenje Skupnosti prepove ali omeji 
dajanje v promet ali uporabo biocidnega 
pripravka, ki vsebuje aktivno snov kot 
možno snov za zamenjavo, če primerjalna 
ocena, s katero se presoja tveganja in 
prednosti v skladu s Prilogo VI, dokazuje, 
da so izpolnjena vsa naslednja merila:

3. Pristojni organ prejemnik ali Komisija v 
primeru odločitve glede obnovitve 
dovoljenja Skupnosti prepove ali omeji 
dajanje v promet ali uporabo biocidnega 
pripravka, ki vsebuje aktivno snov kot 
možno snov za zamenjavo, če primerjalna 
ocena, s katero se presoja tveganja in 
prednosti v skladu s Prilogo VI, dokazuje, 
da so izpolnjena vsa naslednja merila:

(a) za načine uporabe, navedene v vlogi, že
obstaja drugi dovoljeni biocidni pripravek 
ali ne-kemična kontrolna ali preventivna 
metoda, ki je bistveno varnejša za zdravje 
ljudi ali živali ali za okolje; 

(a) za načine uporabe, navedene v vlogi, že 
obstajajo drugi dovoljeni biocidni 
pripravki, ki so bistveno varnejši za 
zdravje ljudi ali živali ali za okolje in ki so 
enako učinkoviti ter po vseh ostalih 
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parametrih ne vključujejo bistveno 
večjega tveganja;

(b) biocidni pripravek ali ne-kemična 
kontrolna ali preventivna metoda iz 
točke (a) ne pomeni bistvenih 
gospodarskih ali praktičnih izgub; 

(b) biocidni pripravki iz točke (a) ne 
pomenijo bistvenih gospodarskih ali 
praktičnih izgub; 

(c) kemijska raznolikost aktivnih snovi je 
ustrezna za čim večje zmanjšanje nastanka 
odpornosti v ciljnem škodljivem 
organizmu. 

(c) kemijska raznolikost aktivnih snovi je 
ustrezna za čim večje zmanjšanje nastanka 
odpornosti v ciljnem škodljivem 
organizmu. 

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ne glede na odstavek 1 se za biocidni 
pripravek, ki vsebuje aktivno snov kot 
možno snov za zamenjavo, izda dovoljenje 
brez primerjalne ocene, kadar je treba 
najprej pridobiti izkušnje z uporabo tega 
sredstva v praksi.

4. Komisija v skladu z določbami iz 
odstavka 3 sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobno določajo zahtevani postopek za 
opredelitev vloge za primerjalno oceno za 
biocidne pripravke. Ti ukrepi določajo 
merila in algoritme, ki jih je treba 
uporabljati pri izvajanju primerjalnih 
ocen, da se zagotovi enotna uporaba v vsej 
Skupnosti. Ukrepi se sprejmejo skladno s 
postopki iz člena 72(3).

Obrazložitev

Komisija bo morala pripraviti izvedbene ukrepe, da se zagotovi enotna uporaba primerjalne 
ocene biocidnih pripravkov po vsej Skupnosti. 

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Article 21 a (new) – to be inserted at the end of Chapter IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a

1. Oseba, ki je odgovorna za dajanje 
biocidnih pripravkov v promet, ali njen 
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zastopnik vloži pri agenciji vlogo za 
nacionalno dovoljenje ali dovoljenje 
Skupnosti in obvesti agencijo o imenu 
pristojnega organa države članice, ki ga 
sam izbere in ki je odgovoren za oceno 
vloge (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalni 
pristojni organ).
Agencija v treh tednih od prejetja vloge 
obvesti ocenjevalni pristojni organ, da je 
vloga na voljo v zbirki podatkov agencije.
2. Agencija v treh tednih po prejetju vloge 
validira vlogo, če so izpolnjene naslednje 
zahteve:
a) da so bile predložene informacije iz 
člena 18;
(b) da so bile plačane pristojbine iz 
člena 70.
Validacija ne vključuje ocene kakovosti 
ali primernosti predloženih podatkov ali 
obrazložitev zahtev za prilagoditev 
zahtevanih podatkov.
3. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 
predložitev teh informacij.
Agencija v treh tednih po prejetju 
dodatnih informacij odloči, ali so 
zadostne za validacijo vloge.
Če predlagatelj zahtevanih informacij ne 
predloži v roku, agencija vlogo zavrne ter 
o tem obvesti predlagatelja in ocenjevalni 
pristojni organ.
V takšnih primerih se del pristojbine, 
plačane agenciji v skladu s členom 70, 
povrne.
4. Na podlagi člena 67 se lahko proti 
odločitvam agencije na podlagi tretjega 
pododstavka odstavka 3 vloži pritožba.
5. Če agencija na podlagi validacije, 
opravljene v skladu z odstavkom 2, meni, 
da je vloga popolna, o tem nemudoma 
obvesti predlagatelja in ocenjevalni 
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pristojni organ.

Obrazložitev

Prvo validacijo vseh vlog v vsej Skupnosti mora izvesti ECHA, da se ocenjevalni pristojni 
organi lahko osredotočijo na dejansko ocenjevanje vlog. Sedaj prihaja do neskladij tam, kjer 
ocenjevalni pristojni organi v dokumentaciji ocenjujejo tako upravne kot znanstvene 
elemente. Agencija mora pri validaciji vloge spoštovati enake roke, kot so bili določeni v 
okviru uredbe REACH (člen 20).

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ prejemnik mora v 
dvanajstih mesecih po validaciji iz 
člena 22 sprejeti odločitev o vlogi v skladu 
s členom 16.

1. Pristojni organ prejemnik mora v šestih
mesecih po validaciji iz člena 22 sprejeti 
odločitev o vlogi v skladu s členom 16.

Obrazložitev

Aktivne snovi v biocidnih pripravkih so že pred vključitvijo v Prilogo I predmet dolgotrajnega 
ocenjevanja, zato je po mnenju predlagateljev dvanajstmesečno obdobje, predvideno v 
predlogu uredbe, predolgo za pridobitev dovoljenja za biocidni pripravek, ki je narejen na 
osnovi dovoljenih aktivnih snovi.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če se pokaže, da so sestavine, ki jih 
vsebuje biocidni pripravek, že registrirane 
za uporabo v biocidni pripravkih v skladu 
z Uredbo št. 1907/2006, ocenjevalni 
pristojni organ ne izvede dodatne ocene.

Obrazložitev

V preprečitev nepotrebnega podvajanja prizadevanj.
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Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se zdi, da so potrebne dodatne 
informacije za izvedbo popolne ocene 
vloge, pristojni organ prejemnik od 
predlagatelja zahteva, da predloži take 
informacije. Dvanajstmesečno obdobje iz 
odstavka 1 se prekine od dneva izdaje 
vloge, pa do dneva prejema informacij.

3. Če se zdi, da so potrebne dodatne 
informacije za izvedbo popolne ocene 
vloge, pristojni organ prejemnik od 
predlagatelja zahteva, da jih predloži v 
roku, ki ne presega šestih mesecev.
V izjemnih okoliščinah in po ustrezni 
obrazložitvi se rok lahko podaljša za 
dodatno obdobje, ki ne presega šestih 
mesecev. Dvanajstmesečno obdobje iz 
odstavka 1 se prekine od dneva izdaje 
vloge pa do dneva prejema informacij.

Obrazložitev

Izkušnje so pokazale, da lahko izvedba ocene traja neupravičeno dolgo. Zato je treba 
postaviti ustrezne roke, da bi odpravili vrzeli, ki bi lahko po nepotrebnem podaljšale 
postopek. Roki predlagatelju omogočijo nekaj gotovosti v zvezi z najdaljšim možnim 
trajanjem postopka. 

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imetnik dovoljenja ali njegov zastopnik 
vloži vlogo za obnovitev nacionalnega 
dovoljenja pri pristojnem organu 
prejemniku najmanj 18 mesecev pred 
potekom dovoljenja. 

1. Imetnik dovoljenja ali njegov zastopnik 
vloži vlogo za obnovitev nacionalnega 
dovoljenja pri pristojnem organu 
prejemniku najmanj 12 mesecev pred 
potekom dovoljenja. 

Obrazložitev

Če ni novih podatke za oceno, je 18 mesecev predolgo obdobje za obnovitev dovoljenja za 
pripravek. Dvanajstmesečno obdobje je ustreznejše.
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Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ prejemnik lahko zahteva 
prevod nacionalnega dovoljenja in vloge v 
enega ali več uradnih jezikov države 
članice, kjer ima navedeni pristojni organ 
svoj sedež.

3. Pristojni organ prejemnik lahko zahteva 
prevod nacionalnega dovoljenja in vloge v 
enega od uradnih jezikov države članice, 
kjer ima navedeni pristojni organ svoj 
sedež.

Obrazložitev

Možnost, da se prevod zahteva v več kot enem uradnem jeziku (v primerih držav članic z več 
kot enim jezikom) bi bila lahko za predlagatelja nepotrebno finančno in upravno breme. 

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V vseh državah članicah, ki so udeležene 
pri vzajemnem priznavanju, se uporablja 
enotna številka dovoljenja.

Obrazložitev

Kadar se uporabi postopek medsebojnega priznavanja, je treba v vseh državah članicah 
uporabiti enotno številko dovoljenja. Komisija bo imela nalogo, da sprejme izvedbene ukrepe 
za dodeljevanje teh številk.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, 
pri čemer v primeru postopkov 
medsebojnega priznavanja navede merila 
in postopke za dodelitev enotne številke 
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dovoljenja v vseh državah članicah.

Obrazložitev

Kadar se uporabi postopek medsebojnega priznavanja, je treba v vseh državah članicah 
uporabiti enotno številko dovoljenja. Komisija bo imela nalogo, da sprejme izvedbene ukrepe 
za dodeljevanje teh številk.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme odločitev, ali razlogi, ki 
jih je navedel pristojni organ, upravičujejo 
zavrnitev priznanja ali omejitev 
nacionalnega dovoljenja v skladu s 
postopkom iz člena 72(3). 

Komisija po posvetovanju s 
predlagateljem sprejme odločitev, ali 
razlogi, ki jih je navedel pristojni organ, 
upravičujejo zavrnitev priznanja ali 
omejitev nacionalnega dovoljenja v skladu 
s postopkom iz člena 72(3).

Obrazložitev

Besedilo uredbe mora vsebovati določilo o časovnem obdobju, v katerem morajo biti spori 
med državami članicami zaključeni. Po mnenju predlagateljev so trije meseci dovolj dolgo 
obdobje, da lahko Komisija pripravi predlog sklepa o zavrnitvi priznanja ali o omejitvi 
dovoljenja.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pripravi predlog sklepa v treh 
mesecih od prejetja obvestila. Če Komisija 
skladno s postopkom iz člena 30 zaprosi 
agencijo za mnenje, se obdobje treh 
mesecev prekine, dokler agencija svojega 
mnenja ne sporoči. 

Obrazložitev

Besedilo uredbe mora vsebovati določilo o obdobju, v katerem morajo biti spori med 
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državami članicami razrešeni. Trije meseci so dovolj dolgo časovno obdobje, da lahko 
Komisija pripravi ustrezen predlog sklepa za utemeljitev nepriznanja ali omejitve dovoljenja.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme odločitev, ali razlogi, ki 
jih je navedel pristojni organ, upravičujejo 
zavrnitev priznanja ali omejitev 
nacionalnega dovoljenja v skladu s 
postopkom iz člena 72(3). 

Komisija tri mesece po priglasitvi in po 
posvetovanju s predlagateljem sprejme 
odločitev, ali razlogi, ki jih je navedel 
pristojni organ, upravičujejo zavrnitev 
priznanja ali omejitev nacionalnega 
dovoljenja v skladu s postopkom iz 
člena 72(3). Če Komisija skladno s 
postopkom iz člena 30 zaprosi agencijo za 
mnenje, se obdobje treh mesecev prekine, 
dokler agencija svojega mnenja ne 
sporoči.

Obrazložitev

V zakonodajnem besedilu bi morali biti jasno določeni roki, da bi bil sistem za reševanje 
sporov med državami članicami učinkovit. Trije meseci zadostujejo, da Komisija pripravi 
predlog odločitve na podlagi razlogov, ki upravičujejo zavrnitev priznanja ali omejitev 
dovoljenja.

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 9 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se Komisija odloči odkloniti razloge, 
predložene za zavrnitev ali omejitev 
nacionalnega dovoljenja, pristojni organ, 
ki predlaga zavrnitev priznanja dovoljenja 
ali omejitev dovoljenja, nemudoma izda 
dovoljenje za zadevni biocidni pripravek v 
skladu z nacionalnim dovoljenjem, ki ga 
je izdal referenčni pristojni organ.

Če odločitev Komisije potrdi navedene
razloge za zavrnitev ali omejitev 
poznejšega dovoljenja, pristojni organ, ki 
je predhodno izdal dovoljenje za biocidni 
pripravek, nemudoma preveri svoje 
nacionalno dovoljenje, da bo v skladu z 
navedeno odločitvijo.

Če odločitev Komisije potrdi prvotno 
nacionalno dovoljenje, pristojni organ, ki 
je predlagal zavrnitev priznanja 



AD\813158SL.doc 43/73 PE430.878v02-00

SL

nacionalnega dovoljenja ali priznanje pod 
določenimi pogoji, nemudoma izda 
dovoljenje za zadevni biocidni pripravek v 
skladu s prvotnim dovoljenjem.

Obrazložitev

Sedanje besedilo obravnava le možnost, da se Komisija odloči odkloniti razloge za zavrnitev, 
ne pa tudi možnosti, da se z njimi strinja, kot je ustrezno določeno v členu 27(2). Tukaj je 
uporabljeno enako besedilo. 

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme odločitev o predlagani 
prilagoditvi pogojev za nacionalno 
dovoljenje lokalnim okoliščinam v skladu s 
postopkom iz člena 72(3). Pristojni organ 
zadevne države članice nemudoma sprejme 
vse ustrezne ukrepe, da bo v skladu z 
navedeno odločitvijo.

Komisija po posvetovanju s 
predlagateljem sprejme odločitev o 
predlagani prilagoditvi pogojev za 
nacionalno dovoljenje lokalnim 
okoliščinam v skladu s postopkom iz 
člena 72(3). Pristojni organ zadevne države 
članice nemudoma sprejme vse ustrezne 
ukrepe, da bo v skladu z navedeno 
odločitvijo.

Obrazložitev

Besedilo uredbe mora vsebovati določilo o obdobju, v katerem morajo biti spori med 
državami članicami razrešeni. Trije meseci so dovolj dolgo časovno obdobje, da lahko 
Komisija pripravi ustrezen predlog sklepa za utemeljitev nepriznanja ali omejitve dovoljenja.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pripravi predlog sklepa v treh 
mesecih od prejetja obvestila. Če skladno 
s postopkom iz člena 30 zaprosi agencijo 
za mnenje, se obdobje treh mesecev 
prekine, dokler agencija svojega mnenja 
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ne sporoči. 

Obrazložitev

Besedilo uredbe mora vsebovati določilo o obdobju, v katerem morajo biti spori med 
državami članicami razrešeni. Trije meseci so dovolj dolgo časovno obdobje, da lahko 
Komisija pripravi ustrezen predlog sklepa za utemeljitev nepriznanja ali omejitve dovoljenja.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dovoljenje Skupnosti se lahko izda za 
naslednje kategorije biocidnih pripravkov:

Dovoljenje Skupnosti se lahko izda za vse
kategorije biocidnih pripravkov.

(a) biocidne pripravke, ki vsebujejo eno ali več 
novih aktivnih snovi;

(b) biocidne pripravke z manjšim tveganjem.

2. Glede na poročilo Komisije o izvajanju te 
uredbe iz člena 54(4) in glede na izkušnje v 
zvezi z dovoljenji Skupnosti lahko Komisija 
doda druge kategorije biocidnih pripravkov v 
odstavek 1 tega člena.

Ukrepi, določeni za spremembo nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 72(4).

Obrazložitev
Centraliziran sistem izdaje dovoljenj bo za delovanje notranjega trga koristen, saj bo 
omogočal dosledno ocenjevanje in usklajeno izvajanje zahtev v vseh državah članicah, z njim 
pa se bodo lahko tudi širili primeri najboljše prakse in enaki standardi za zaščito potrošnikov 
po vsej Evropi. Zato je treba postopek izdajanja dovoljenj Skupnosti razširiti na vse 
kategorije izdelkov in ne le na zelo omejeno skupino pripravkov (biocidni pripravki z nizkim 
tveganjem in pripravki, ki vsebujejo nove aktivne snovi). 

Predlog spremembe 82
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Predlog uredbe
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 34 črtano

Vložitev in validacija vloge

1. Oseba, ki je odgovorna za dajanje 
biocidnih pripravkov v promet, ali njen 
zastopnik vloži pri agenciji vlogo za 
dovoljenje Skupnosti in obvesti agencijo o 
imenu pristojnega organa države članice, 
ki ga sam izbere in ki je odgovoren za 
oceno vloge (v nadaljnjem besedilu: 
ocenjevalni pristojni organ). 
Agencija v enem mesecu po prejemu vloge 
uradno obvesti ocenjevalni pristojni 
organ, da je vloga na voljo v zbirki 
podatkov agencije.
2. V dveh mesecih po prejemu vloge 
agencija validira vlogo, če so izpolnjene 
naslednje zahteve: 
a) da so bile predložene informacije iz 
člena 18;
b) da so bile plačane pristojbine iz 
člena 70. 
Validacija ne vključuje ocene kakovosti 
ali primernosti vseh predloženih podatkov 
ali obrazložitev za prilagoditev zahtevanih 
podatkov.
3. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij. 
Agencija v dveh mesecih po prejemu 
dodatnih informacij ugotovi, ali 
predložene dodatne informacije 
zadostujejo za validacijo vloge.
Če predlagatelj vloge ne dopolni v roku, 
agencija zavrne vlogo in o tem obvesti 
predlagatelja in pristojni ocenjevalni 
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organ. V takšnih primerih se del 
pristojbine, plačane agenciji v skladu s 
členom 70, povrne.
4. Na podlagi člena 67 se lahko proti 
odločitvam agencije na podlagi tretjega 
pododstavka odstavka 3 vloži pritožba. 
5. Če agencija na podlagi validacije,
opravljene v skladu z odstavkom 2, meni, 
da je vloga popolna, o tem nemudoma 
obvesti predlagatelja in ocenjevalni 
pristojni organ. 

Obrazložitev

Po novem členu 22 vložitev in validacijo vlog za nacionalna dovoljenja in dovoljenja 
Skupnosti urejajo enaka pravila. Zato je člen 22 prvotnega predloga odveč.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če se so sestavine, ki jih vsebuje 
biocidni pripravek, že registrirane za 
uporabo v biocidnih pripravkih v skladu z 
Uredbo št. 1907/2006, ocenjevalni 
pristojni organ ne izvede dodatne ocene.

Obrazložitev

V izogib nepotrebnemu podvajanju prizadevanj.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se pri oceni dokumentacije pokaže, 
da so potrebne dodatne informacije za 
izvedbo ocene, ocenjevalni pristojni organ 
od predlagatelja zahteva, da v določenem

2. Če se pri oceni dokumentacije pokaže, 
da so potrebne dodatne informacije za 
izvedbo ocene, ocenjevalni pristojni organ 
od predlagatelja zahteva, da jih predloži v 



AD\813158SL.doc 47/73 PE430.878v02-00

SL

roku predloži te informacije in o tem 
obvesti agencijo. 

roku, ki ne presega šestih mesecev.
V izjemnih okoliščinah in po ustrezni 
obrazložitvi se rok lahko podaljša za 
dodatno obdobje, ki ne presega šestih 
mesecev. Ocenjevalni pristojni organ o 
tem obvesti agencijo. 

Obrazložitev

Izkušnje so pokazale, da lahko izvedba ocene traja neupravičeno dolgo. Zato je treba 
postaviti ustrezne roke, da bi odpravili vrzeli, ki bi lahko po nepotrebnem podaljšale 
postopek. Roki predlagatelju omogočijo nekaj gotovosti v zvezi z najdaljšim možnim 
trajanjem postopka. 
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Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V devetih mesecih od prejema 
zaključkov ocene agencija pripravi in 
predloži Komisiji mnenje o dovoljenju za 
biocidni pripravek. 

3. V treh mesecih od prejema zaključkov 
ocene agencija pripravi in predloži 
Komisiji mnenje o dovoljenju za biocidni 
pripravek. 

Obrazložitev

Rok devetih mesecev, ki bi ga imela agencija za pripravo in posredovanje mnenja, ki temelji 
na že razpoložljivi oceni ocenjevalnega pristojnega organa, je predolg. Trimesečni rok je bolj 
ustrezen. 

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če se z odločitvijo iz odstavka 4 zavrne 
izdaja dovoljenja Skupnosti za biocidni 
pripravek, ker ne izpolnjuje meril za 
biocidni pripravek z manjšim tveganjem v 
skladu s členom 17, lahko predlagatelj 
vloži vlogo za dovoljenje Skupnosti v 
skladu s točko (a) člena 33(1) ali 

črtano
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nacionalno dovoljenje v skladu s 
poglavjem V, če je to primerno.

Obrazložitev

Črtanje odstavka je na mestu, ker se dovoljenje Skupnosti zahteva za vse vrste biocidnih 
pripravkov. 

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imetnik dovoljenja ali njegov zastopnik 
vloži vlogo za obnovitev dovoljenja 
Skupnosti agenciji najmanj 18 mesecev
pred iztekom dovoljenja.

1. Imetnik dovoljenja ali njegov zastopnik 
vloži vlogo za obnovitev dovoljenja 
Skupnosti agenciji najmanj 12 mesecev
pred iztekom dovoljenja.

Obrazložitev
Dvanajstmesečno obdobje za obnovitev dovoljenja je ustreznejše.

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če ocenjevalni pristojni organ, ki je 
opravil prvotno oceno vloge za dovoljenje 
Skupnosti odloči, da popolna ocena vloge 
ni potrebna, v dvanajstih mesecih po 
validaciji pripravi in predloži agenciji 
priporočilo za obnovitev dovoljenja.

2. Če ocenjevalni pristojni organ, ki je 
opravil prvotno oceno vloge za dovoljenje 
Skupnosti odloči, da popolna ocena vloge 
ni potrebna, v šestih mesecih po validaciji 
pripravi in predloži agenciji priporočilo za 
obnovitev dovoljenja.

Obrazložitev

V členu 12.2 mora ocenjevalni organ za obnovo vključitve aktivne snovi v Prilogo I 
priporočilo za obnovo izdati v šestih, ne dvanajstih mesecih, če ni potrebna popolna ocena. 

Predlog spremembe 89
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Predlog uredbe
Poglavje VII a (novo) – Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POGLAVJE VIIa

Člen 37a

1. Lastnik prvega dovoljenja ali vlagatelj 
vloge za prvo dovoljenje lahko pri agenciji 
vloži vlogo za izdajo dvojnika dovoljenja 
za isti biocidni pripravek.
2. Vlagatelj vloge za dvojnik dovoljenja 
predloži skupaj z vlogo naslednje 
informacije in dokumente:
(a) številko prvega dovoljenja, v primeru 
vloge za izdajo prvega dovoljenja pa 
številko vloge; 
(b) kakovostno in količinsko sestavo 
aktivnih in neaktivnih snovi ob 
upoštevanju najvišjih dovoljenih 
koncentracij iz člena 16 in če so ti podatki 
nujno potrebni za pravilno uporabo 
biocidnega pripravka; 
(c) odmerke in navodila za uporabo;
(d) kategorije uporabnikov.
3. Agencija validira vlogo v skladu z 
določbami iz člena 22.
4. Če agencija na podlagi validacije, 
opravljene v skladu z odstavkom 3, meni, 
da je vloga popolna, o tem nemudoma 
obvesti predlagatelja in ocenjevalni 
pristojni organ, ki je izdal prvo dovoljenje, 
v primeru izdaje dvojnika dovoljenja 
Skupnosti pa Komisijo. 
5. V primeru obstoječega prvega 
dovoljenja mora ocenjevalni pristojni 
organ, v primeru dvojnika dovoljenja 
Skupnosti pa Komisija, v mesecu dni po 
validaciji sprejeti odločitev glede vloge. V 
primeru nerešene prošnje za izdajo 
dovoljenja mora ocenjevalni pristojni 
organ, v primeru dvojnika dovoljenja 
Skupnosti pa Komisija, v mesecu dni po 
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izdaji prvega dovoljenja sprejeti odločitev 
glede vloge. 
6. Če se pokaže, da so za preverjanje 
identitete biocidnega pripravka potrebne 
dodatne informacije, ocenjevalni pristojni 
organ, v primeru dvojnika dovoljenja 
Skupnosti pa Komisija, predlagatelja 
zaprosi za njihovo predložitev. 
Enomesečno obdobje iz odstavka 5 se 
prekine od dneva zahteve po dodatnih 
informacijah do dneva njihovega prejetja.
7. Takoj ko pristojni ocenjevalni organ 
oziroma Komisija, kadar gre za dvojnik 
dovoljenja Skupnosti, odobri dvojnik 
prvega dovoljenja, mu dodeli posebno 
številko, upravni akt pa vnese v register 
Skupnosti za biocidne pripravke. 
8. Ne glede na informacije, predložene v 
skladu z odstavkom 2, tudi za dodatno 
dovoljenje veljajo pogoji v zvezi z 
dajanjem v promet in uporabo biocidnega 
pripravka, ki jih je treba izpolniti za prvo 
dovoljenje. 

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 37 b (novo – drugi člen v novem poglavju VIIa)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37b

1. Dodatno dovoljenje se lahko izda na 
podlagi prvega dovoljenja.
2. Če želi predlagatelj zaprositi za dodatno 
dovoljenje, mora vlogo predložiti agenciji.
3. Predlagatelj dodatnega dovoljenja mora 
skupaj z vlogo predloži naslednje 
dokumente in informacije:
(a) številko prvega dovoljenja, v primeru 
nerešene vloge pa številko vloge;
(b) svoje ime in naslov;
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(c) pisno privolitev imetnika dovoljenja; 
(d) kakovostno in količinsko sestavo 
aktivnih in neaktivnih snovi ob 
upoštevanju najvišjih dovoljenih 
koncentracij iz člena 16 in če so ti podatki 
nujno potrebni za pravilno uporabo 
biocidnega pripravka; 
(e) odmerke in navodila za uporabo;
(f) kategorije uporabnikov. 
4. Agencija validira vlogo v skladu z 
določbami iz člena 22.
5. Če agencija na podlagi validacije, 
opravljene v skladu z odstavkom 4, meni, 
da je vloga popolna, o tem nemudoma 
obvesti predlagatelja in ocenjevalni 
pristojni organ, ki je izdal prvo dovoljenje, 
v primeru izdaje dvojnika dovoljenja 
Skupnosti pa Komisijo. 
6. V primeru obstoječega prvega 
dovoljenja ocenjevalni pristojni organ, v 
primeru dodatnega dovoljenja Skupnosti 
pa Komisija, v enem mesecu po validaciji 
sprejme odločitev glede vloge. V primeru 
nerešene prošnje za izdajo dovoljenja 
mora ocenjevalni pristojni organ, v 
primeru dodatnega dovoljenja Skupnosti 
pa Komisija, v mesecu dni po izdaji 
prvega dovoljenja, sprejeti odločitev glede 
vloge. 
7. Če se pokaže, da so za preverjanje 
identitete biocidnega pripravka potrebne 
dodatne informacije, ocenjevalni pristojni 
organ, v primeru dodatnega dovoljenja 
Skupnosti pa Komisija, predlagatelja 
zaprosita za njihovo predložitev. 
Enomesečno obdobje iz odstavka 6 se 
prekine od dneva zahteve po dodatnih 
informacijah do dneva njihovega prejetja.
8. Takoj ko pristojni ocenjevalni organ 
oziroma Komisija, kadar gre za dodatno 
dovoljenje Skupnosti, odobri dodatno prvo 
dovoljenje, mu dodeli posebno številko, 
upravni akt pa vnese v register Skupnosti 
za biocidne pripravke.
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9. Ne glede na informacije, predložene v 
skladu z odstavkom 3, tudi za dodatno 
dovoljenje veljajo pogoji v zvezi z 
dajanjem v promet in uporabo biocidnega 
pripravka, ki jih je treba izpolniti za prvo 
dovoljenje. 

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) o spremembah v izvoru ali sestavi 
aktivne snovi.

Obrazložitev

Spremembo vira aktivne sestavine, ki se uporablja v biocidnih pripravkih, je treba sporočiti, 
saj bi lahko vplivala na varnost pripravka. 

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Preklic ali sprememba prvega 
dovoljenja velja za dvojnike in dodatna 
dovoljenja, ki temeljijo na njem.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ, ki je izdal nacionalno
dovoljenje, ali, v primeru dovoljenja 
Skupnosti, Komisija prekliče dovoljenje na 
zahtevo njegovega imetnika, ki navede 
razloge za takšno zahtevo. Če takšna 

Pristojni organ, ki je izdal dovoljenje, ga
prekliče na zahtevo njegovega imetnika, ki 
navede razloge za takšno zahtevo. Če 
takšna zahteva zadeva dvojnik dovoljenja 
ali dodatno dovoljenje Skupnosti, se vloži 
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zahteva zadeva dovoljenje Skupnosti, se 
vloži pri agenciji. 

pri agenciji. 

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Sprememba prvega dovoljenja na 
zahtevo imetnika velja tudi za dvojnike in 
dodatna dovoljenja, ki temeljijo na prvem 
dovoljenju.

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Sprememba obstoječega dovoljenja v 
skladu s členom 3 pomeni:
a) upravno spremembo,
b) manjšo spremembo ali
c) večjo spremembo.

Obrazložitev

V zakonodajnem besedilu bi morala biti jasno izražena glavna načela, ki se bodo uporabljala 
pri spremembi dovoljenja, podrobnosti glede postopka pa je mogoče določiti v izvedbenih 
ukrepih. Zlasti je treba opredeliti vrste sprememb, ki so možne pri obstoječih dovoljenjih za 
pripravke.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila in postopki iz odstavka 1 tega 
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člena temeljijo, vendar ne izključno, na 
naslednjih načelih, za katere se zahteva 
poenostavljeni postopek priglasitve:
(a) upravne spremembe dovoljenj;
(b) spremembe biocidnega pripravka 
znotraj dovoljenih sprememb, v skladu z 
obstoječo dovoljeno okvirno formulacijo; 
(c) dajanje novega biocidnega pripravka, 
ki ustreza obstoječi dovoljeni okvirni 
formulaciji, na trg; 
(d) spremembe biocidnih pripravkov, ki ne 
vplivajo negativno na stopnjo tveganja ali 
na učinkovitost pripravka.

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vlogi se priložijo vse informacije, ki so 
potrebne, da se dokaže, da je biocidni 
pripravek zelo podoben referenčnemu 
biocidnemu pripravku, kot je določeno v 
odstavku 3.

Vlogi se priložijo vse informacije, ki so 
potrebne, da se dokaže, da je biocidni 
pripravek identičen referenčnemu 
biocidnemu pripravku, kot je določeno v 
odstavku 3.

Obrazložitev

Vzporedno trgovanje mora biti omejeno na pripravke, ki imajo enake tehnične specifikacije in 
vsebujejo enake aktivne snovi in pomožne snovi v formulaciji. 
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Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Biocidni pripravek se šteje za zelo 
podobnega referenčnemu biocidnemu 
pripravku, če je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

3. Biocidni pripravek šteje za identičnega
referenčnemu biocidnemu pripravku, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
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a) vir aktivnih snovi, ki jih vsebuje, je isti, 
kar zadeva proizvajalca in lokacijo 
proizvodnega obrata;

a) je bil izdelan v istem podjetju ali 
povezani družbi ali po licenci, pri čemer je 
bil uporabljen enak postopek izdelave;

b) je enak ali podoben, kar zadeva 
vsebnost neaktivnih snovi in vrsto 
formulacije;

b) je enak, kar zadeva tehnične
specifikacije, vsebnost aktivnih snovi in 
vrsto formulacije;

c) je enak ali enakovreden v smislu 
možnega neželenega učinka na varnost 
pripravka, kar zadeva zdravje ljudi ali 
živali ali okolje.

c) je enak ali enakovreden v smislu 
vsebnosti pomožnih snovi v formulaciji, 
formata, materiala in oblike pakiranja,
možnega neželenega učinka na varnost 
pripravka, kar zadeva zdravje ljudi ali 
živali ali okolje.

Obrazložitev

Vzporedno trgovanje mora biti omejeno na pripravke, ki imajo enake tehnične specifikacije in 
vsebujejo enake aktivne snovi in pomožne snovi v formulaciji.
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Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) številka vključitve aktivnih snovi, ki 
jih vsebuje pripravek, in izjava o dostopu 
v skladu s členom 50, ki jo predloži 
predlagatelj v skladu s Poglavjem II te 
uredbe;

Obrazložitev

Prošnja za dovoljenje za vzporedno trgovanje mora vsebovati tudi številko vključitve aktivnih 
snovi.
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Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 4 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) ime in naslov imetnika dovoljenja za 
biocidni pripravek v državi članici porekla;

c) ime in naslov imetnika dovoljenja za 
biocidni pripravek v državi članici porekla 
in izjavo o dostopu v skladu s členom 50, 
ki jo predloži predlagatelj;

Obrazložitev
Prošnja za dovoljenje za vzporedno trgovanje mora vsebovati tudi podatke o izjavi o dostopu, 
kot določa člen 50.
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Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ne glede na člen 15 se lahko poskus ali 
preskus, namenjen za razvoj ali raziskave, 
ki vključujejo dajanje še nedovoljenega 
biocidnega pripravka v promet, ali dajanje 
aktivne snovi v promet, ki je namenjena 
izključno za uporabo v biocidnem 
pripravku, izvedejo le, če gre za znanstveni 
razvoj in raziskave ali v pripravek in
proces usmerjene raziskave in razvoj ter 
pod pogoji iz drugega in tretjega 
pododstavka.

1. Ne glede na člen 15 se lahko poskus ali 
preskus, namenjen za razvoj ali raziskave, 
vključno z raziskovalno in razvojno 
dejavnostjo, osredotočeno na pripravke in 
postopke, ki vključujejo dajanje še 
nedovoljenega biocidnega pripravka v 
promet, ali dajanje aktivne snovi v promet, 
ki je namenjena izključno za uporabo v 
biocidnem pripravku, izvedejo le, če gre za 
znanstveni razvoj in raziskave ali v 
pripravek in proces usmerjene raziskave in 
razvoj ter pod pogoji iz drugega in tretjega 
pododstavka.

V primeru znanstvenega razvoja in 
raziskav oseba, ki namerava izvesti poskus 
ali preskus, pred začetkom izvajanja o tem 
obvesti pristojni organ. Oseba sestavi in 
hrani pisno evidenco, ki vsebuje podroben 
opis biocidnega pripravka ali aktivne 
snovi, podatke o označevanju, dobavljene 
količine ter imena in naslove prejemnikov 
biocidnega pripravka ali aktivne snovi, ter 
zbere dokumentacijo, ki vsebuje vse 
razpoložljive podatke o možnih učinkih na 
zdravje človeka ali živali, ali vplivu na 

V primeru znanstvenega razvoja in 
raziskav, vključno z raziskavami in 
razvojem v zvezi s proizvodi ali postopki,
oseba, ki namerava izvesti poskus ali 
preskus, pred začetkom izvajanja o tem 
obvesti pristojni organ. Oseba sestavi in 
hrani pisno evidenco, ki vsebuje podroben 
opis biocidnega pripravka ali aktivne 
snovi, podatke o označevanju in
dobavljene količine, ter zbere 
dokumentacijo, ki vsebuje vse 
razpoložljive podatke o možnih učinkih na 
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okolje. Zadevna oseba mora te podatke dati 
na voljo pristojnemu organu, če jih 
zahteva.

zdravje človeka ali živali, ali vplivu na 
okolje. Zadevna oseba mora te podatke dati 
na voljo pristojnemu organu, če jih 
zahteva.

Če gre za v pripravek in uporabo 
usmerjena raziskovanje in razvoj, oseba, 
ki namerava izvesti poskus ali preskus, 
pred dajanjem biocidnega pripravka ali 
aktivne snovi v promet pristojnemu 
organu države članice, kjer se dajanje v 
promet izvede, sporoči informacije, 
zahtevane v drugem pododstavku.

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru znanstvenega razvoja in 
raziskav oseba, ki namerava izvesti poskus 
ali preskus, pred začetkom izvajanja o tem 
obvesti pristojni organ. Oseba sestavi in 
hrani pisno evidenco, ki vsebuje podroben 
opis biocidnega pripravka ali aktivne 
snovi, podatke o označevanju, dobavljene 
količine ter imena in naslove prejemnikov 
biocidnega pripravka ali aktivne snovi, ter 
zbere dokumentacijo, ki vsebuje vse 
razpoložljive podatke o možnih učinkih na 
zdravje človeka ali živali, ali vplivu na 
okolje. Zadevna oseba mora te podatke dati 
na voljo pristojnemu organu, če jih 
zahteva.

V primeru znanstvenega razvoja in 
raziskav, vključno z raziskavami in 
razvojem v zvezi s proizvodi ali postopki, 
oseba, ki namerava izvesti poskus ali 
preskus, pred začetkom izvajanja o tem 
obvesti pristojni organ. Oseba sestavi in 
hrani pisno evidenco, ki vsebuje podroben 
opis biocidnega pripravka ali aktivne 
snovi, podatke o označevanju in
dobavljene količine, ter zbere 
dokumentacijo, ki vsebuje vse 
razpoložljive podatke o možnih učinkih na 
zdravje človeka ali živali, ali vplivu na 
okolje. Zadevna oseba mora te podatke dati 
na voljo pristojnemu organu, če jih 
zahteva.

Obrazložitev

V skladu s predlogom je pri nedovoljenih biocidnih pripravkih pred izvedbo poskusa oziroma 
preskusa za namene raziskav in razvoja potrebno nacionalno dovoljenje, če obstaja tveganje 
za sprostitev pripravka v okolje. To je jasna ovira inovacijam, saj pomeni izjemno dolgo 
čakalno dobo, preden se test lahko izvede. Zato se določi 30-dnevno obdobje, v katerem se 
oceni, ali predlagani poskus oziroma preskus sproža pomisleke, obenem pa se ohrani 
potreba, da pristojni organ izvede predhodno oceno. 
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Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se poskus ali preskus izvaja v 
državi članici, kjer se biocidni pripravek ne 
daje v promet, predlagatelj pridobi
dovoljenje za poskus ali preskus od
pristojnega organa tiste države članice, na 
ozemlju katere se bodo poskusi ali preskusi 
izvajali.

3. Kadar se poskus ali preskus izvaja v 
državi članici, kjer se biocidni pripravek ne 
daje v promet, predlagatelj obvesti 
pristojni organ tiste države članice, na 
ozemlju katere se bodo poskusi ali preskusi 
izvajali. Predlagatelj sestavi in hrani 
pisno evidenco, ki vsebuje podroben opis 
biocidnega pripravka ali aktivne snovi, 
podatke o označevanju in dobavljene 
količine, ter zbere dokumentacijo, ki 
vsebuje vse razpoložljive podatke o 
možnih učinkih na zdravje človeka ali 
živali ali vplivu na okolje. Predlagatelj 
mora te podatke na zahtevo dati na voljo 
pristojnemu organu.

Obrazložitev

Pravila za izvajanje poskusov oziroma preskusov v državi članici, ki ni država članica, na 
ozemlju katere bo biocidni pripravek dan na trg, morajo biti enaka kot pravila iz prvega 
odstavka istega člena.
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Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Tretirani izdelki ali snovi se označijo z 
naslednjimi informacijami:

2. Tretirani izdelki ali snovi se označijo z 
naslednjimi informacijami:

(a) imena vseh aktivnih snovi, uporabljenih 
za tretiranje izdelka ali snovi ali iz katerih 
so izdelki ali snovi sestavljene; 

(a) imena – po možnosti po skupni 
nomenklaturi (npr. INCI) – vseh aktivnih 
snovi, uporabljenih za tretiranje izdelka ali 
snovi ali iz katerih so izdelki ali snovi 
sestavljene, kjer je to ustrezno, ter vseh
aktivnih snovi, ki se jih namerava dati na 
trg pod običajnimi ali predvidljivimi 
pogoji uporabe, iz tretiranega izdelka ali 
snovi, razen če veljavna sektorska 
zakonodaja že ne predpisuje zahtev o 
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označevanju ali alternativnih metod;
(b) biocidna lastnost tretiranega izdelka ali 
snovi, kjer je potrebno;

(b) biocidna lastnost tretiranega izdelka, 
kjer je potrebno;

(c) številke dovoljenj vseh biocidnih 
pripravkov, ki so bili uporabljeni za 
tretiranje ali so vključeni v izdelke ali 
snovi.
(d) stavki o nevarnosti ali previdnostni 
stavki, navedeni v dovoljenju za biocidni 
pripravek.

(c) izjave o nevarnosti ali previdnostne 
izjave, navedene v dovoljenju za biocidni 
pripravek, če je ustrezno, ter za aktivne 
snovi, ki jih tretirani izdelki ali snovi 
izpustijo ob običajnih in predvidljivih 
pogojih uporabe;

Obrazložitev

Določbe o označevanju tretiranih izdelkov in snovi se ne bi smele prekrivati z obstoječimi 
zahtevami v sektorski zakonodaji. 
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Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Označba mora biti jasno vidna, čitljiva in
primerno obstojna.

Označba mora biti jasno vidna, čitljiva, 
primerno obstojna ter se natisne na izdelek 
ali snov, embalažo na navodila za uporabo 
ali na garancijski list tretiranega izdelka ali 
snovi v nacionalnem jeziku ali jezikih 
države članice, na katere trg se tretirani 
izdelek ali snov daje.

Kjer je to potrebno zaradi velikosti ali 
funkcije tretiranega izdelka ali snovi, se 
označba natisne na embalažo, na navodila 
za uporabo ali na garancijski list 
tretiranega izdelka ali snovi.

Obrazložitev

Jasno je treba zapisati, da morajo biti tretirani izdelki in snovi, tako kot drugi pripravki, 
označeni v nacionalnem jeziku oziroma jezikih države članice, v kateri bodo dani na trg. 
(Pripravljavec mnenja je svoj predlog spremembe 37 spremenil upoštevaje države članice, ki 
imajo več nacionalnih jezikov.)
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Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Oseba, odgovorna za dajanje 
tretiranih izdelkov ali snovi v promet, 
mora imeti izjavo o certifikaciji, ki jo izda 
imetnik dovoljenja, za vse biocidne 
pripravke, ki so bili uporabljeni za 
tretiranje ali so bili izdelkom ali snovem 
dodani.

Obrazložitev

Tudi oseba, ki daje z biocidnimi pripravki tretirane izdelke ali snovi v promet, mora imeti 
izjavo o certifikaciji, v kateri so navedeni vsi biocidni pripravki, ki so bili uporabljeni pri 
izdelku ali snovi. 
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Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) poznejši predlagatelj je od prvega 
predlagatelja pridobil pisni dogovor v 
obliki izjave o dostopnosti, v katerem mu 
dovoljuje uporabo navedenih informacij; 

a) poznejši predlagatelj je v skladu s 
členom 50 pridobil pisni dogovor v obliki 
izjave o dostopnosti; 

Obrazložitev

Prvi predlagatelj ni nujno lastnik podatkov. Dovoliti je treba možnost, da zaradi delitve ali 
skupnega razvoja podatkov njihov solastnik postane drug predlagatelj oziroma podjetje. 

Predlog spremembe 108
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Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) poznejši predlagatelj je tudi lastnik 
podatkov. 

Obrazložitev

Prvi predlagatelj ni nujno lastnik podatkov. Dovoliti je treba možnost, da zaradi delitve ali 
skupnega razvoja podatkov njihov solastnik postane drug predlagatelj oziroma podjetje. 

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Seznam iz odstavka 2 agencija vnese v 
register za izmenjavo podatkov o biocidih.

4. Vse elemente podatkov s seznama iz 
odstavka 2, označene z enotno kodo, 
agencija vnese v register za izmenjavo 
podatkov o biocidih skupaj z vsemi 
identifikacijskimi podrobnostmi in s 
povezavo z identiteto prvega predlagatelja 
in lastnika/lastnikov podatkov.

Obrazložitev

Register mora vsebovati vse elemente podatkov in dokumentov s seznama. Numerično 
identificiranje posameznih dokumentov, ki so bili vloženi, je koristno za preprečitev 
nesporazumov glede podobnih naslovov ali sprememb študij. Povezava z lastnikom podatkov 
in predlagateljem zagotavlja varstvo lastninskih pravic.
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Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, varovane v skladu z 
Direktivo 98/8/ES ali tem členom ali za 
katere obdobje varovanja poteče v skladu 
z Direktivo 98/8/ES ali tem členom, se 

Vsak dokument, ki je prejel enkratno kodo 
skladno s členom 48(4), je treba posebej 
opremiti z datumom vnosa. 
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ponovno ne zavarujejo.

Obrazložitev

Direktiva št. 98/8/ES ne določa jasnih pogojev glede varstva podatkov. Datum predložitve 
dokumentacije se ne ujema nujno z datumom predložitve vseh podatkov. Zato je treba vsako 
predložitev podatkov opremiti z datumom.
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Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če so bili navedeni preskusi ali študije že 
predloženi v povezavi s prejšnjo vlogo, 
pristojni organ ali agencija bodočemu 
predlagatelju nemudoma sporoči ime in 
kontaktne podatke latnika podatkov. 

Če so bili navedeni preskusi ali študije že 
predloženi v povezavi s prejšnjo vlogo, 
pristojni organ ali agencija nemudoma 
oceni tehnično enakovrednost glede na 
referenčni vir. Če je ocena pozitivna, 
pristojni organ ali agencija bodočemu 
predlagatelju nemudoma sporoči ime in 
kontaktne podatke lastnika podatkov. 

Obrazložitev

Preden postanejo študije aktualne v okviru izmenjave podatkov, je treba ustrezno preveriti 
tehnično enakovrednost. V nasprotnem primeru ni mogoče določiti, ali so razpoložljivi 
podatki uporabni pri poznejšem predlagatelju.
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Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za biocidni pripravek, za katerega je že 
bilo izdano dovoljenje v skladu s členom 
15, 25 ali 28, in za katerega so potekla vsa 
obdobja varovanja informacij v skladu s 
členom 49, lahko pristojni organ prejemnik 
ali agencija soglaša, da se poznejši 
predlagatelj za izdajo dovoljenja sklicuje 
na podatke, ki jih je dal prvi predlagatelj, 
če poznejši predlagatelj dokaže, da gre za 

1. Za biocidni pripravek, za katerega je že 
bilo izdano dovoljenje v skladu s členom 
15, 25 ali 28, in za katerega so potekla vsa 
obdobja varovanja informacij v skladu s 
členom 49, lahko pristojni organ prejemnik 
ali agencija soglaša, da se poznejši 
predlagatelj za izdajo dovoljenja sklicuje 
na podatke, ki jih je dal prvi predlagatelj, 
in če obdobja varovanja informacij v 
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podoben biocidni pripravek in da so 
njegove aktivne snovi tehnično 
enakovredne kot pri pripravku, za katerega 
je že bilo izdano dovoljenje, vključno s 
stopnjo čistote in vrsto nečistot.

skladu s členom 49 še niso potekla, lahko 
pristojni organ prejemnik ali agencija 
soglaša, da lahko poznejši predlagatelj v 
skladu s členom 52 uporablja podatke, ki 
jih je dal prvi predlagatelj, če poznejši 
predlagatelj dokaže, da gre za podoben 
biocidni pripravek in da so njegove aktivne 
snovi tehnično enakovredne kot pri 
pripravku, za katerega je že bilo izdano 
dovoljenje, vključno s stopnjo čistote in 
vrsto nečistot. 

Obrazložitev

Podobnost in tehnično enakovrednost je treba dokazati tudi v primeru, da rok za varstvo 
podatkov še ni potekel, poznejši predlagatelj pa bi želel izmenjati podatke.
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Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija bo do 1. januarja 2023 
pripravila poročilo o izvajanju te uredbe ali 
predvsem o delovanju postopka Skupnosti 
za izdajo dovoljenj in medsebojnega 
priznavanja. Komisija to poročilo predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

4. Komisija bo do 1. januarja 2016 
pripravila poročilo o izvajanju te uredbe ali 
predvsem o delovanju postopka Skupnosti 
za izdajo dovoljenj in medsebojnega 
priznavanja. Komisija to poročilo predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu.
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Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za razkritje naslednjih informacij 
običajno velja, da ogroža zaščito poslovnih 
interesov zadevne osebe:

2. Za razkritje naslednjih informacij 
običajno velja, da ogroža zaščito poslovnih 
interesov zadevne osebe in se ne smejo 
razkriti javnosti:

a) podrobni podatki o celotni sestavi 
biocidnega pripravka;

a) podrobni podatki o celotni sestavi 
biocidnega pripravka;

b) točna uporaba ali funkcija snovi ali b) točna uporaba ali funkcija snovi ali 
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mešanice; mešanice; 
c) natančna tonaža snovi ali mešanice, ki se 
proizvede ali da v promet;

c) natančna tonaža snovi ali mešanice, ki se 
proizvede ali da v promet;

d) povezave med proizvajalcem aktivne 
snovi in osebo, odgovorno za dajanje 
biocidnega pripravka v promet, ali 
povezave med osebo, odgovorno za dajanje 
biocidnega pripravka v promet, in 
distributerji pripravka.

d) povezave med proizvajalcem aktivne 
snovi in osebo, odgovorno za dajanje 
biocidnega pripravka v promet, ali 
povezave med osebo, odgovorno za dajanje 
biocidnega pripravka v promet, in 
distributerji pripravka;
(da) proizvajalci aktivnih snovi (imena in 
naslovi, vključno s krajem proizvodnih 
obratov);
(db) kraj proizvodnih obratov biocidnega 
pripravka;
(dc) datum izdaje dovoljenja in datum, ko 
poteče; 
(dd) doziranje in navodila za uporabo.

Obrazložitev
Podatkom, ki jih je treba šteti za zaupne, ker so s poslovnega vidika občutljivi, je treba dodati 
še datum izdaje dovoljenja in njegov rok zapadlosti, doziranje in navodila za uporabo, pa še 
lokacijo proizvodnega obrata, kjer se izdeluje biocidni pripravek ali aktivna sestavina.
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Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka oseba, ki predloži informacije o 
aktivni snovi agenciji ali pristojnemu 
organu za namene te uredbe, lahko s 
pojasnilom, zakaj bi bilo razkritje 
informacij lahko škodljivo za njene tržne 
interese te osebe ali interese katere druge 
zadevne strani, zahteva, da se podatki iz 
člena 56(2) ne dajo na voljo.

3. Vsaka oseba, ki predloži informacije o 
aktivni snovi ali biocidnem pripravku
agenciji ali pristojnemu organu za namene 
te uredbe, lahko s pojasnilom, zakaj bi bilo 
razkritje informacij lahko škodljivo za 
njene tržne interese te osebe ali interese 
katere druge zadevne strani, zahteva, da se 
podatki iz člena 56(2) ne dajo na voljo.

Obrazložitev

Člen se mora nanašati tudi na biocidnih pripravke, ne le na aktivne snovi.
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Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) ob upoštevanju člena 24 Uredbe (ES) 
št. 1272/2008 ime po nomenklaturi 
IUPAC za aktivne snovi iz odstavka 1(a) 
tega člena, ki se uporabljajo samo za 
enega ali več naslednjih namenov:

črtano

i) pri znanstvenih raziskavah in razvoju;

ii) pri raziskavah in razvoju, usmerjenih 
v proizvode in postopke.

Obrazložitev

Podatki o raziskavah in razvoju morajo biti zaupni.
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Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) navodila za uporabo in razmerje 
odmerka, izraženo v merskih enotah, za 
vsako uporabo, določeno v skladu s pogoji 
iz dovoljenja;

e) navodila za uporabo in razmerje 
odmerka, izraženo na smiseln in 
uporabniku razumljiv način, za vsako 
uporabo, določeno v skladu s pogoji iz 
dovoljenja;

Obrazložitev
Razmerje odmerka, izraženo v metričnih merskih enotah, ni razumljivo za nestrokovnjake in 
je zato uporabnikom težko razumljivo. Zato bi moralo biti razmerje odmerka na označbi 
izražen na smiseln in končnemu uporabniku primeren način.
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Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko zahtevajo, da se 
biocidni pripravki, dani v promet na 
njihovem ozemlju, označijo v njihovem 
uradnem jeziku ali jezikih.

3. Države članice zahtevajo, da se biocidni 
pripravki, dani v promet na njihovem 
ozemlju, označijo v njihovem uradnem 
jeziku ali jezikih.

Obrazložitev

Vsi pripravki morajo biti označeni v nacionalnem jeziku oziroma jezikih države članice, v 
kateri bodo dani na trg. (Pripravljavec mnenja je svoj predlog spremembe 39 spremenil 
upoštevaje države članice, ki imajo več nacionalnih jezikov.)
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Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Biocidni pripravki, ki vsebujejo 
nanomateriale ali so bili izdelani na 
podlagi nanotehnologije, so kot taki jasno 
označeni.

Obrazložitev

Nanobiocidne snovi so uvrščene v področje uporabe uredbe, vendar o njihovem vplivu na 
zdravje in okolje vemo še zelo malo, potrošniki pa morajo biti ustrezno informirani.
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Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) svetovanje in pomoč predlagateljem za 
vključitev aktivne snovi v Prilogo I ali za 
dovoljenje Skupnosti;

(d) svetovanje in pomoč predlagateljem, 
ter predvsem MSP, za vključitev aktivne 
snovi v Prilogo I ali za dovoljenje 
Skupnosti;
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Obrazložitev

Omeniti je treba, da bo bodo mala in srednje velika podjetja pri vlogah pogosteje potrebovala 
pomoč, ki jo morajo Komisija, agencija ali države članice zagotoviti, kadar koli je to mogoče.
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Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) znižana pristojbina se določi za mala in 
srednje velika podjetja v smislu 
Priporočila 2003/361/ES o opredelitvi 
mikro, malih in srednje velikih podjetij;

(a) za mala in srednje velika podjetja se 
določi znižana pristojbina, s čimer se ne 
spremeni odgovornost ocenjevalnega 
pristojnega organa, da izvaja skrbno 
oceno skladno z uredbo;

Obrazložitev

Mala in srednje velika so posebej opredeljena v novem predlogu spremembe k členu 3, ki 
vsebuje opredelitve.

Predlog spremembe 122

Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) letno pristojbino plačajo tisti, ki dajo 
biocidne pripravke v promet, ter

(d) letno pristojbino plačajo tisti, ki dajo 
biocidne pripravke v promet, razen malih 
in srednje velikih podjetij; ter

Obrazložitev

Letna pristojbina bo pripomogla k trajnemu financiranju Evropske agencije za kemikalije,
vendar bi morala biti mala in srednje velika podjetja oproščena plačila te pristojbine, da jih 
ne bi po nepotrebnem finančno obremenjevali.
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Predlog uredbe
Člen 75 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 75a 
Nacionalne službe za pomoč 

uporabnikom v državah članicah
Države članice vzpostavijo nacionalne 
službe za pomoč uporabnikom, ki kot 
dopolnilo pomoči agencije iz člena 
66(2)(d) predlagateljem, predvsem malim 
in srednje velikim podjetjem, in vsem 
drugim zainteresiranim stranem svetujejo 
o njihovih odgovornostih in obveznostih iz 
te uredbe.
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Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Biocidni pripravki, za katere vloga za 
dovoljenje za pripravek ni bila vložena v 
skladu z drugim pododstavkom, se ne 
dajejo več v promet, in sicer šest mesecev 
od datuma, ko začne veljati vključitev. 
Odstranitev, skladiščenje in uporaba 
obstoječih zalog biocidnih pripravkov, za 
katere vloga za dovoljenje ni bila vložena v 
skladu z drugim pododstavkom, so 
dovoljeni največ osemnajst mesecev po 
datumu, ko začne vključitev veljati.

Biocidni pripravki, za katere vloga za 
dovoljenje za pripravek ni bila vložena v 
skladu z drugim pododstavkom, se ne 
dajejo več v promet, in od datuma, ko 
začne veljati vključitev. Odstranitev, 
skladiščenje in uporaba obstoječih zalog 
biocidnih pripravkov, za katere vloga za 
dovoljenje ni bila vložena v skladu z 
drugim pododstavkom, so dovoljeni največ 
šest mesecev po datumu, ko začne 
vključitev veljati.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je določiti krajše roke, saj morajo uporabniki biocidnih 
pripravkov niže v verigi poznati svoje obveznosti in stanje pregleda aktivne snovi.
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Predlog uredbe
Člen 82

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 82 črtano

Prehodni ukrepi v zvezi s snovmi, ki so v 
stiku z živili

1. Vloge za izdajo dovoljenja za biocidne 
pripravke, ki so snovi v stiku z živili in ki 
so bili na voljo v prometu [UL: vstavite 
datum iz prvega pododstavka člena 85], se 
vložijo najpozneje 1. januarja 2017.

Snovi, ki so v stiku z živili, ki so bile v 
prometu dne [UL: vstavite datum iz 
prvega pododstavka člena 85], za katere je 
bila vložena vloga v skladu z odstavkom 1, 
se lahko še naprej dajejo v promet do dne, 
ko se dovoljenje podeli ali zavrne. Če se 
dovoljenje za dajanje takšnega biocidnega 
pripravka v promet zavrne, se takšen 
biocidni pripravek preneha dajati v 
promet v šestih mesecih po sprejetju te 
odločitve.

Snovi, ki so v stiku z živili, ki so bile na 
voljo v prometu dne [UL: vstavite datum iz 
prvega pododstavka člena 85] in za katere 
vloga ni bila vložena v skladu z odstavkom 
1, se lahko še naprej dajejo v promet do 
dne šest mesecev po datumu iz odstavka 1. 
2. Odstranitev, skladiščenje in uporaba 
obstoječih zalog biocidnih pripravkov, ki 
jih pristojni organi ali Komisija niso 
dovolili za zadevno uporabo, se lahko 
izvajajo dvanajst mesecev po datumu 
odločitve iz drugega pododstavka odstavka 
1 ali dvanajst mesecev po datumu iz 
tretjega pododstavka odstavka 1, odvisno 
kateri datum je poznejši.

Obrazložitev

Snovi, ki so v stiku z živili, že ureja Uredba (ES) št. 1935/2004, zato ne bi smele biti vključene 
v področje uporabe tega predloga, saj bi to povzročilo dvojno ocenjevanje in urejanje. 
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Morebitne vrzeli v zakonodaji bi bilo treba popraviti s spremembo uredbe o snoveh, ki so v 
stiku s živili.
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Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S 1. januarjem 2014 vsak proizvajalec 
obstoječe aktivne snovi, ki je na trgu 
zaradi uporabe v biocidnih pripravkih, 
predloži agenciji vlogo za vključitev te 
aktivne snovi v Prilogo I. Pristojni organi 
izvajajo uradni nadzor v skladu s členom 
54(1).

Obrazložitev

Dovoljenje za proizvodnjo in trženje aktivnih snovi, določenih za uporabo v biocidnih 
pripravkih, bi morala imeti le podjetja, ki prispevajo v sistem. Najboljši način obvladovanja 
težav zaradi koristoljubnih teženj je ustrezen nadzor trga z aktivnimi snovmi. Države članice 
bi morale obvezno določiti, kateri biocidni pripravki so navzoči na njihovem trgu oziroma ali 
so proizvajalci aktivnih snovi vložili dokumentacijo za vključitev v Prilogo I ter izvedli 
ustrezne postopke.
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Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi sprejmejo ustrezne 
ukrepe v skladu s členom 54(2).

Obrazložitev

Dovoljenje za proizvodnjo in trženje aktivnih snovi, določenih za uporabo v biocidnih 
pripravkih, bi morala imeti le podjetja, ki prispevajo v sistem. Ustrezen nadzor trga z 
aktivnimi snovmi je najboljši način obvladovanja težav s koristoljubnimi težnjami. Države 
članice bi morale obvezno določiti, kateri biocidni pripravki so navzoči na njihovem trgu 
oziroma ali so proizvajalci aktivnih snovi vložili dokumentacijo za vključitev v Prilogo I ter 
izvedli ustrezne postopke.
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Predlog uredbe
Priloga III – prvi del (Zahteve glede podatkov za biocidne pripravke) – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Podatki se, kolikor je mogoče, 
pridobijo iz obstoječih podatkov, da se 
zmanjša število preskusov na živalih. 
Izvajajo se zlasti določbe Direktive 
št. 1999/45/ES ali Uredbe (ES) št. 
1272/2008.

Obrazložitev

Da se prepreči nepotrebno preskušanje na živalih. 
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Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – točka 2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2. Podrobni količinski in kakovostni 
podatki o sestavi biocidnega pripravka, na 
primer aktivna(-e) snov(-i), nečistote, 
dodatki, neaktivne sestavine

2.2. Podrobni količinski in kakovostni 
podatki o sestavi biocidnega pripravka, na 
primer aktivna(-e) snov(-i), nečistote, 
dodatki, neaktivne sestavine, ob 
upoštevanju najvišje dovoljene 
koncentracije iz člena 16

Obrazložitev

Za uskladitev s predlogi spremembe k členu 16(2a) in (2b) (novo). 
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Predlog uredbe
Priloga V – glavna skupina 4 – 20. vrsta pripravkov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20. vrsta pripravkov: - 20. vrsta pripravkov: dezinfekcijska 
sredstva za hrano in krmo
Pripravki, ki se uporabljajo za 
dezinfekcijo hrane ali krme z nadzorom 
škodljivih organizmov. 

Obrazložitev

Vrsto biocidnega pripravka 20 (sredstva za konzerviranje hrane ali krme) je treba ohraniti, 
vendar je treba spremeniti njeno opredelitev, saj ti pripravki niso konzervansi, temveč 
dezinfekcijska sredstva. Sredstva za razkuževanje hrane, okužene s človeškimi patogeni, 
kakršen je salmonela, na primer ne izpolnjujejo zahtev iz predpisov o krmnih dodatkih. Prav 
tako ne delujejo kot sredstva za konzerviranje krme, zato je treba te pripravke obravnavati kot 
dezinfekcijska sredstva.
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