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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo dėl reglamento dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir naudojimo tikslas yra 
persvarstyti esamą Europos Sąjungos reguliavimo sistemą, kuri šiuo metu reguliuojama 
Direktyvos 98/8/EB, kuri turėtų būti panaikinta.

Biocidais vadinami produktai, kurių sudėtyje yra viena ar daugiau veikliųjų medžiagų, kurios 
skirtos naikinti, pašalinti, daryti nekenksmingu bet kurį žmogaus, gyvūnų sveikatai ir aplinkai 
kenksmingą organizmą, išvengti jo poveikio arba kitaip jį kontroliuoti.  Atsargiai vartojami 
biocidai yra mūsų visuomenės kasdienybės dalis, jie padeda išvengti ligų plitimo ir skatina 
taikyti aukštas higienos normas tankiai apgyvendintoje aplinkoje. Kai kurie iš šių produktų 
gali būti tikrai pavojingi. 

Europos Sąjungos biocidinių produktų rinka yra vertinama apytiksliai 900 mln. eurų per 
metus, ir kasmet į rinką pateikiama apie 90 000 tonų produktų. Direktyva 98/8/EB sudaro 
teisinius pagrindus, kuriais siekiama reguliuoti šių produktų tiekimą rinkai ir naudojimą. Šiuo 
pasiūlymu dėl reglamento Komisija smarkai patobulino kai kuriuos reglamentavimo sistemos 
aspektus, pavyzdžiui, aspektus, susijusius su veikliųjų medžiagų bei biocidinių produktų 
autorizacijos liudijimų suteikimo ir jų vertinimo procedūrų ilgiu, centralizuotos procedūros, 
konkrečių normų, susijusių su lygiaverte prekyba, ir reikalavimo dalintis mokslinių tyrimų su 
stuburiniais gyvūnais duomenimis trūkumu.  

Nagrinėjamas pasiūlymas dėl reglamento deramai atitinka reikiamus peržiūrėjimo ir 
supaprastinimo reikalavimus, ir juo deramai sprendžiamos esamos problemos. Vis dėl to, 
referentė mano, kad pasiūlymas turėtų būti ir toliau tobulinamas norint pasiekti šiuos tikslus:

– kuo labiau supaprastinti veikliųjų medžiagų ir biocidinių produktų autorizacijos ir vertinimo 
procedūras, mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą bei nacionalinių tarifų sistemą;

– labiau suderinti Europos rinką ir nacionalinius reguliavimo metodus, ypač geriau 
apibrėžiant abipusio pripažinimo, centralizuotos autorizacijos ir jautrių duomenų procedūras;

– sumažinti išlaidas ir panaikinti administracines kliūtis, ypač susijusias su MVĮ, užtikrinti 
atitinkamą techninę, kalbinę ir administracinę paramą sistemai, kuri gali būti labai sudėtinga, 
ypač neturint reikiamos patirties;

– labiau apsaugoti vartotoją, užtikrinant atitinkamą ženklinimo sistemą, kuri atitiktų rizikos 
lygį ir kurią taikant būtų teikiama naudinga bei tiesiogiai susijusi informacija siekiant 
apsaugoti visų tipų vartotojų, ypač nespecialistų, sveikatą.

Dėl šių priežasčių referentė Komisijos tekste pasiūlė padaryti pakeitimų, kurie atitinka 
pirmiau minėtas kryptis ir yra susiję su Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bendros 
kompetencijos klausimais pagal darbo su susijusiais komitetais procedūrą (Darbo tvarkos 
taisyklių 50 straipsnis).  Be pasiūlytų 25, 28, 44, 47, 54, 58 ir 62 straipsnių pakeitimų, 
priklausančių bendrai kompetencijai, referentė manė esant reikalinga pristatyti būsimus 
patobulinimus, taikytinus ir kitoms teksto dalims, tuo siekiant:

a) patobulinti prieigos prie duomenų procedūras ir reikalavimus siekiant sukurti sąlygas 
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piktnaudžiautojų reiškiniui reguliuoti, ypač patikslinant 83 straipsnio apibrėžtį;

b) sutrumpinti laiką ir sumažinti išlaidas, susijusias su paraiškų tvirtinimo ir vertinimo, 
Komisijos ir kompetentingų institucijų sprendimų priėmimo ar autorizacijos liudijimų 
atnaujinimo procedūromis;

c) aiškiau apibrėžti administracinius ar neesminius pakeitimus, padarytus apibrėžiamajai 
sudėčiai arba pagal tą pačią apibrėžiamąją sudėtį autorizuotiems produktams;

d) panaikinti savavališką dezinfekantų, kuriems negalima taikyti 5 straipsnyje pateiktų 
atmetimo kriterijų, diskriminaciją;

e) apsvarstyti galimybę pakeisti produktą, gavus reikalingą patirtį;

f) patobulinti abipuses nacionalinių autorizacijos liudijimų atpažinimo procedūras;

g) suderinti lygiagrečios prekybos identiškais to paties šaltinio ir tos pačios sudėties 
produktais sąlygas;

h) patobulinti apdorotų gaminių ar medžiagų ženklinimą, nustatant skirtumą tarp galinčių ir 
negalinčių išskirti biocidinį produktą. Aiškiau apibrėžti informaciją, kuri turi būti pateikta 
etiketėje, taip pat nurodyti, kur etiketė turėtų būti lipdoma siekiant suteikti veiksmingą ir 
tinkamą informaciją;

i) suderinti reglamento nuostatas su esamais teisės aktais, ypač atsižvelgiant į REACH 
reglamentą ir augalų apsaugos produktus reglamentuojančias taisykles, taip pat į skirtumo tarp 
naujų ir esamų duomenų panaikinimą, į nuostatas, susijusias su moksliniais tyrimais ir 
taikomąja veikla, bei į Agentūros vaidmenį.

Referentė į šią nuomonę neįtrauks pakeitimų, kuriais būtų siekiama taikyti naują Lisabonos 
sutartyje numatytą deleguotų teisės aktų sistemą, nes šiuos pakeitimus padarys atsakingas 
komitetas. 
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PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) Siekdama aukščiausio lygio žmonių 
ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos, 
Komisija per dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą dėl atitinkamų priemonių, 
skirtų biocidinių produktų tvariam 
naudojimui įvairių rūšių produktuose 
skatinti. Pranešime gali būti nagrinėjami 
klausimai dėl profesionalių naudotojų 
mokymo, atestavimo ir pakartotinio 
atestavimo; naudotojams mėgėjams skirtų 
informacijos centrų; nacionalinių planų 
priėmimo siekiant sumažinti su 
biocidiniais produktais susijusią riziką; 
geriausių esamų technologijų naudojimo; 
reikalavimo pranešti kompetentingoms 
institucijoms apie nelaimingus 
atsitikimus; reikiamos įrangos ar kitų 
riziką mažinančių priemonių taikymo; 
rizikos rodiklių pagal produktų kategoriją 
tobulinimo; priemonių, taikomų kovojant 
su neteisėtais produktais; sandėliavimo 
gairių; produktų perdirbimo ir šalinimo; 
dirvos ir oro užterštumo; produktų 
naudojimo tankiai gyvenamose vietovėse 
ar vietovėse, kuriose sutelkti gausūs 
maisto ištekliai. Komisija, remdamasi šiuo 
pranešimu, turėtų prireikus pateikti 
teisėkūros pasiūlymų. 

Pakeitimas 2
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Būtina išlaikyti ankstesnėje Direktyvoje 98/80/EB numatytą 20-tą biocidinių produktų tipą 
(„Maisto arba pašarų atsargų antiseptikai“), tačiau būtina iš dalies pakeisti jo apibrėžtį, nes 
šie biocidiniai produktai nėra antiseptikai, o dezinfekantai (taigi ankstesnė apibrėžtis kėlė 
painiavą). Pvz., produktai, naudojami pašarams nuo žmonių patogenų (pvz., nuo salmonelių) 
dezinfekuoti, neatitinka pašarų priedų reglamentų reikalavimų. Šie produktai iš tikrųjų 
neturėjo teigiamo poveikio pašarams ir jų nepagerino.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Ribojant lygiagrečios prekybos leidimus, skirtus identiškiems produktams, kuriuos sudaro tas 
pats veikliosios medžiagos šaltinis ir bendri komponentai, pasiekiama tinkamesnė laisvos 
prekių prekybos ir saugios rinkos aplinkos pusiausvyra. Tas pats metodas buvo taikomas 
teikiant rinkai augalų apsaugos produktus.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo reikėtų įterpti nuorodą į Direktyvą Nr. 98/8/EB, kad būtų 
atsižvelgiama į tuos asmenis, kurie investavo pagal esamus teisės aktus.  

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Su maistu skirtos liestis medžiagos neturėtų patekti į pasiūlymo taikymo sritį, kadangi tai 
reikštų dvigubą reglamentavimą ir vertinimą. Šioms medžiagoms jau taikomas Pagrindų 
reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu. Tuo atveju, jei būtų 
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keičiamos taisyklės, reglamentuojančios su maistu liestis skirtas medžiagas, tai turėtų būti 
daroma atliekant šioms medžiagoms skirtų teisės aktų peržiūrą, o ne išplečiant reglamento 
dėl biocidinių produktų taikymo sritį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Šiuo reglamentu nustatomas 
pagrindas vykdyti laisvą biocidinių 
produktų judėjimą vidaus rinkoje ir 
užtikrinti aukšto lygio žmonių ir gyvūnų 
sveikatos ir aplinkos apsaugą. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šio reglamento nuostatose remiamasi 
atsargumo principu siekiant užtikrinti, 
kad veikliosios medžiagos ar rinkai 
teikiami produktai nekenktų žmonių ar 
gyvūnų sveikatai ar aplinkai. Ypač 
valstybėms narėms nedraudžiama taikyti 
atsargumo principo, kai moksliniu 
požiūriu kyla neaiškumų dėl rizikos, kurią 
biocidiniai produktai, kurie turėtų būti 
autorizuojami jų teritorijoje, gali sukelti 
žmonių ir gyvūnų sveikatai ar aplinkai. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
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Tikslas
Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugą. Ypatingas dėmesys skiriamas 
vaikų, nėščiųjų ir sergančių žmonių 
apsaugai.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pa) 2004 m. spalio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, 
skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis 
Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB1;
________
1 OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

Pagrindimas

Su maistu skirtos liestis medžiagos neturėtų patekti į pasiūlymo taikymo sritį, kadangi tai 
reikštų dvigubą reglamentavimą ir vertinimą. Šioms medžiagoms jau taikomas Pagrindų 
reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu. Tuo atveju, jei būtų 
keičiamos taisyklės, reglamentuojančios su maistu liestis skirtas medžiagas, tai turėtų būti 
daroma atliekant šioms medžiagoms skirtų teisės aktų peržiūrą, o ne išplečiant reglamento 
dėl biocidinių produktų taikymo sritį.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) susirūpinimą kelianti medžiaga – f) susirūpinimą kelianti medžiaga –

bet kuri cheminė medžiaga, išskyrus 
veikliąją, kuriai būdingas neigiamas 
poveikis žmonėms, gyvūnams ar aplinkai ir 
kurios koncentracijos, įskaitant 

susirūpinimą kelianti medžiaga – bet kuri 
cheminė medžiaga, išskyrus veikliąją, 
kuriai būdingas neigiamas poveikis 
žmonėms, gyvūnams ar aplinkai ir kurios 
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susidarančią, biocidiniame produkte 
pakanka tokio poveikio rizikai sukelti;

esamos ar susidarančios koncentracijos 
biocidiniame produkte pakanka tokio 
poveikio rizikai sukelti.

Tokia medžiaga, jei nėra kitų priežasčių 
nerimauti, remiantis 1967 m. 
birželio 27 d. Direktyva 67/548/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių pavojingų medžiagų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą 
etiketėmis, suderinimo1 dažniausiai būtų 
priskiriama pavojingų medžiagų grupei, ir 
jos kiekis biocidiniame produkte leidžia 
vadinti tą produktą pavojingu, kaip 
apibrėžta pagal Direktyvos 1999/45/EB 
arba Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 
nuostatas;
________
1 OL 196, 1967 8 16, p. 1.

Pagrindimas

Pakeitimu pateikiama jau Direktyvoje Nr. 98/8/CE esanti apibrėžtis, ji yra atnaujinta 
remiantis esamais teisės aktais ir įtraukta siekiant didesnio aiškumo ir rišlumo.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

cheminė medžiaga, mišinys, medžiaga arba 
gaminys, kuris apdorotas arba į kurį įdėta 
vienas arba daugiau biocidinių produktų,
kurie naudojami tam, kad darytų biocidinį 
poveikį pagal savo paskirtį;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išplečiama apdorotų gaminių ir medžiagų apibrėžtis siekiant įtraukti ir tokius 
gaminius kaip dažai ir lakai, kuriuose yra konservantų, ir gaminius, kurie turi išorinio 
poveikio (pvz., tinkleliai nuo uodų) ir kurių sudėtyje yra biocidinių produktų. Taigi vertinimas 
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vykdomas cheminiu aspektu.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) sutikimas – q) sutikimas –

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

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

Pagrindimas

Į straipsnio tekstą įtrauktais patikslinimais siekiama geriau apibrėžti sąvoką „sutikimas“.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Su maistu skirtos liestis medžiagos neturėtų patekti į pasiūlymo taikymo sritį, kadangi tai 
reikštų dvigubą reglamentavimą ir vertinimą. Šioms medžiagoms jau taikomas Pagrindų 
reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu. Tuo atveju, jei būtų 
keičiamos taisyklės, reglamentuojančios su maistu liestis skirtas medžiagas, tai turėtų būti 
daroma atliekant šioms medžiagoms skirtų teisės aktų peržiūrą, o ne išplečiant reglamento 
dėl biocidinių produktų taikymo sritį.
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Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Turėtų būti apibrėžtos pakeitimų, kurie gali būti atliekami esamam autorizuotam biocidiniam 
produktui, rūšys (adreso pakeitimas, gamintojo pavadinimo pakeitimai ir kt.).

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ub) nedidelis pakeitimas –
esamo autorizacijos liudijimo pakeitimas, 
kuris negali būti laikomas 
administraciniu, kadangi būtina atlikti 
nedidelį pakartotinį rizikos, kuri keliama 
visuomenės sveikatai ar aplinkai, ir 
produkto veiksmingumo įvertinimą, ir dėl 
kurio nedaromas visuomenės sveikatai, 
aplinkai arba biocidinio produkto 
veiksmingumui keliamos rizikos 
neigiamas poveikis;

Pagrindimas

Turėtų būti apibrėžtos pakeitimų, kurie gali būti atliekami esamam autorizuotam biocidiniam 
produktui, rūšys.
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Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

uc) didesnis pakeitimas –
esamo autorizacijos liudijimo pakeitimas, 
kuris negali būti laikomas 
administraciniu ar nedideliu pakeitimu.

Pagrindimas

Turėtų būti apibrėžtos pakeitimų, kurie gali būti atliekami esamam autorizuotam biocidiniam 
produktui, rūšys.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Numatomi prašymai įtraukti veikliąją 

medžiagą
1. Numatomas pareiškėjas, norintis 
įtraukti veikliąją medžiagą į I priedą, 
Agentūroje informuojamas apie tai, ar:
a) veiklioji medžiaga įtraukta į I priedą;
b) jau buvo pateiktas prašymas tą pačią 
veikliąją medžiagą įtraukti į I priedą;
c) tokia pati veiklioji medžiaga yra 
registruota pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006.
2. Numatomas pareiškėjas kartu su 
prašymu Agentūrai pateikia šią 
informaciją:
a) bendrą informaciją apie savo tapatybę, 
kaip nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 VI priedo 1 skirsnyje, 
išskyrus 1.2 ir 1.3 punktus;
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b) informaciją apie veikliosios medžiagos 
tapatybę, kaip nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 VI priedo 2 skirsnyje;
c) kuriems prašymams suteikti 
informaciją reikės atlikti naujus tyrimus 
su stuburiniais gyvūnais;
d) kuriems prašymams suteikti 
informaciją reikės atlikti kitus naujus 
tyrimus.
3. Jei ta pati veiklioji medžiaga nėra 
įtraukta į I priedą ar nėra įregistruota 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 
Agentūra atitinkamai informuoja 
numatomą pareiškėją. Priešingu atveju 
Agentūra nedelsiant pateikia numatomam 
pareiškėjui buvusių pareiškėjų ir 
užsiregistravusiųjų asmenų pavadinimus 
(arba vardus, pavardes) bei adresus, taip 
pat jau atliktų tyrimų santraukas.  
4. Tuo pat metu Agentūra praneša 
buvusiam pareiškėjui ar 
užsiregistravusiajam asmeniui numatomo 
pareiškėjo, kuris prašo įtraukti į I priedą, 
pavadinimą (arba vardą, pavardę) ir 
adresą. Remiantis šio Reglamento 
XI skyriumi, su būsimu pareiškėju bus 
dalinamasi turimais tyrimų, susijusių su 
stuburiniais gyvūnais, duomenimis.

Pagrindimas

Aprašytos procedūros reikalingos siekiant išvengti bandymų su stuburiniais gyvūnais 
dubliavimosi, ir kad būtų laikomasi II priedo duomenų reikalavimų. Įsipareigojimas teikti 
informaciją pagal REACH reglamentą yra abipusis, kadangi Agentūra turės reikalingą 
infrastruktūrą ir patirtį, kurių reikia siekiant taikyti šią procedūrą

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Pasiūlytame pakeitime aiškiau pabrėžiamas įrašymas į I priedą. Įrašymo momentu turi būti 
pristatytas bent vieno tipiško biocidinio produkto, kurio veiklioji medžiaga atitinka numatytas 
sąlygas, dokumentų rinkinys.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Prireikus kartu su veikliąja medžiaga ir 
veikliosios medžiagos informacijos 
šaltinio nurodymu, siekiant nustatyti 
3 straipsnio 1 dalies u punkte nurodytą 
techninį lygiavertiškumą, į I priedą 
įrašomos ir visos taikytinos iš šių sąlygų:

Pagrindimas

Atsižvelgiant į dokumentų rinkinyje, kuris pateiktas kartu su įrašymo paraiška, pateiktą 
informaciją, siekiant nustatyti techninį lygiavertiškumą, reikia patikslinti veikliosios 
medžiagos, kurią norima įtraukti į priedą, šaltinį. Siekiant didesnio nuoseklumo svarbu I 
priede aprašytą cheminę medžiagą susieti su duomenimis, kuriais remiantis ji buvo įrašyta į 
priedą. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) žmonių sąlytis su ta biocidiniame 
produkte esančia veikliąja medžiaga 
nustatytomis naudojimo sąlygomis yra 
labai mažas ar tinkamai kontroliuojamas, 
atsižvelgiant į esminius medžiagos 
keliamus pavojus, ypač, jei produktas 
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naudojamas uždarosiose sistemose arba 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis;

Pagrindimas

Sprendimai dėl pašalinimo turėtų būti grindžiami rizikos tyrimais (rizikos ir poveikio deriniu). 
Jei moksliškai įrodoma, kad rizika, susijusi su šių produktų naudojimu, yra tinkamai 
kontroliuojama, gali būti leidžiama naudoti veikliąsias medžiagas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Yra svarbu išbraukti nuostatą, dėl kurios be jokios mokslinės priežasties diskriminuojami tam 
tikrų rūšių produktai. Prevencinis pašalinimas iš prekybos gali jai pakenkti, o ypač 
naujovėms, kadangi sumažėja medžiagų, kurios ateityje galėtų būti naudojamos kaip biocidai, 
skaičius. Tokie produktai, pradedant rodenticidais ir baigiant dezinfektantais ir insekticidais, 
atneša daug pelno, ypač kai kuriuose Europos regionuose, kur higienos ir aplinkos 
sumetimais gyvybiškai svarbu naikinti žiurkes ar vabzdžius.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veikliosios medžiagos, kurios, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
57 straipsnio f dalyje, ardo endokrininę 
sistemą.

d) veikliosios medžiagos, kurios, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
57 straipsnio f dalyje, ardo endokrininę 
sistemą. Taikomi moksliniai kriterijai 
siekiant nustatyti endokrininius 
sutrikimus sukeliančias savybes pagal 
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir 
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panaikinantį Tarybos 
direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB1.
______

OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

Pagrindimas

Kol šiuo metu nėra endokrininę sistemą ardančias medžiagas patvirtinančių kriterijų, jie 
turėtų būti patvirtinti pagal 2009 m. lapkričio 24 d. įsigaliojusį Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) veikliosios medžiagos dokumentų 
rinkinys, atitinkantis II priede nustatytus 
reikalavimus, arba, jei reikia, sutikimas 
naudotis tokiu dokumentų rinkiniu;

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

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

Pagrindimas

Pareiškėjai gali nebūti teisėti visų savo paraiškai pagrįsti skirtų duomenų savininkais: 
naudinga numatyti galimybę pasinaudoti sutikimu naudotis duomenimis.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pareiškėjas Europos cheminių medžiagų 
agentūrai (toliau – Agentūra) pateikia 
paraišką įrašyti veikliąją medžiagą į 
I priedą arba iš dalies pakeisti veikliosios 

1. Pareiškėjas Europos cheminių medžiagų 
agentūrai (toliau – Agentūra) pateikia 
paraišką įrašyti veikliąją medžiagą į 
I priedą arba iš dalies pakeisti veikliosios 
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medžiagos įrašymo sąlygas ir nurodo jai 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos, kurią jis pasirenka savo
paraiškos vertintoja, pavadinimą. Ta 
kompetentinga institucija (toliau –
vertinančioji kompetentinga institucija) yra 
atsakinga už paraiškos vertinimą. Ta 
kompetentinga institucija (toliau –
vertinančioji kompetentinga institucija) yra 
atsakinga už paraiškos vertinimą.

medžiagos įrašymo sąlygas. Agentūra 
nurodo valstybės narės kompetentingos 
institucijos, kurią ji pasirenka paraiškos 
vertintoja, pavadinimą. Ta kompetentinga 
institucija (toliau – vertinančioji 
kompetentinga institucija) yra atsakinga už 
paraiškos vertinimą.

Pagrindimas

Reikėtų imtis priemonių siekiant išvengti, kad tam tikroms valstybėms narėms nereikėtų 
tvarkyti daugybės paraiškų, ir užtikrinti subalansuotą užduočių paskirstymą valstybėms 
narėms.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Agentūra kiekvienai paraiškai suteikia 
numerį, kuris naudojamas visiems, su 
paraiška susijusiems susirašinėjimams, 
kol veiklioji medžiaga bus įtraukta į 
I priedą, ir įrašo pateikimo datą, 
sutampančią su data, kai Agentūra gavo 
paraišką. 

Pagrindimas

Kiekvienai paraiškai suteikiant numerį bus galima aiškiai nustatyti atitinkamą administracinę 
procedūrą siekiant greitai identifikuoti ir, jei reikia, greitai susipažinti su atitinkamais 
duomenimis bei informacija.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiant didesnio ir geresnio suderinimo su esamais teisės aktais, Agentūra, siekdama 
patvirtinti prašymą, turėtų laikytis tų pačių, REACH reglamente (20 straipsnyje) nustatytų, 
terminų.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per du mėnesius nuo papildomos 
informacijos gavimo Agentūra 
nusprendžia, ar pateiktos papildomos 
informacijos užtenka paraiškai patvirtinti.

Per tris savaites nuo papildomos 
informacijos gavimo datos Agentūra 
nusprendžia, ar pateiktos papildomos 
informacijos užtenka paraiškai patvirtinti.

Pagrindimas

Gali būti skiriama daugiau laiko visų duomenų įtraukimui į Komisijos registrą, bet dėl to 
neturėtų būti atidėtas paraiškų vertinimas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Per du mėnesius nuo paraiškos 
gavimo dienos Agentūra, taikydama 
unikalų identifikavimo kodą, dokumentų 
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rinkinyje užregistruoja visą informaciją.

Pagrindimas

Veikliųjų medžiagų ir įmonės pavadinimo ir atskiros informacijos įtraukimas į I priedą yra 
tinkamas ir veiksmingas būdas išvengti piktnaudžiavimo. Toks registravimas taip pat 
pagerina skaidrumą ir palengvina keitimąsi duomenimis.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gavusi Agentūros nuomonę, Komisija 
priima sprendimą dėl paraiškos įrašyti 
veikliąją medžiagą į I priedą. Tas 
sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamas taikant 
72 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

5. Gavusi Agentūros nuomonę, Komisija 
priima sprendimą dėl paraiškos įrašyti 
veikliąją medžiagą į I priedą. Tas 
sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamas taikant 
72 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu. Kai Komisija 
nusprendžia veikliąją medžiagą įtraukti į 
I priedą, turi būti paminėtas pareiškėjo 
vardas, pavardė ar pavadinimas.

Pagrindimas

Veikliosios medžiagos įtraukimas į I priedą kartu su įmonės pavadinimu yra tinkamas ir 
veiksmingas būdas išvengti piktnaudžiavimo, nes tokiu būdu įmanoma greitai identifikuoti 
medžiagą patvirtinusią įmonę. Produkto įrašymas į I priedą yra visuomet pareiškėjo prašymo 
pateikimo rezultatas. Atsižvelgiant į REACH reglamentą, šiam reglamentui turėtų būti 
taikomas principas „nėra duomenų, nėra rinkos“.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Agentūra, įtraukdama veikliąją 
medžiagą į I priedą, paskiria veikliajai 
medžiagai ir pareiškėjui konkretų numerį. 
Numerį ir įtraukimo datą Agentūra 
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nedelsdama praneša pareiškėjui. Šis 
numeris naudojamas visame tolesniame 
su veikliąja medžiaga susijusiame 
susirašinėjime ir išduodant produkto 
autorizacijos liudijimą pagal šio 
reglamento IV skyrių.

Pagrindimas

Veikliosios medžiagos įtraukimas į I priedą kartu su įmonės pavadinimu yra tinkamas ir 
veiksmingas būdas išvengti piktnaudžiavimo, nes tokiu būdu įmanoma greitai identifikuoti 
medžiagą patvirtinusią įmonę. Tik įmonės, paprašiusios, kad veiklioji medžiaga būtų įtraukta 
į I priedą, turi teisę išduoti sutikimą naudotis tos pačios veikliosios medžiagos duomenų 
rinkiniu. Atsižvelgiant į REACH reglamentą, šiam reglamentui turėtų būti taikomas principas 
„nėra duomenų, nėra rinkos“.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent vieną iš toliau išvardytų kriterijų 
atitinkanti veiklioji medžiaga laikoma 
veikliąja medžiaga, keistina 2 dalyje 
nustatyta tvarka:

1. Veikliosios medžiagos laikomos 
keistinomis 2 dalyje nustatyta tvarka, jei 
jos:

a) jos leistina paros dozė, ūmaus poveikio 
etaloninė dozė ar leistinas operatoriaus 
sąlyčio lygis yra daug mažesni negu 
daugelio į I priedą įrašytų to paties tipo 
produktų veikliųjų medžiagų;

a) yra patvarios, biologiškai 
besikaupiančios ir toksiškos medžiagos, 
kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 XIII priede;

b) ji atitinka du kriterijus, pagal kuriuos ji 
laikoma patvaria, biologiškai 
besikaupiančia ir toksiška medžiaga, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIII priede;

b) pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIII priede nustatytus kriterijus yra labai 
patvarios ir biologiškai besikaupiančios 
medžiagos;

c) susirūpinimą kelia tam tikro kritinio 
poveikio, ypač neurotoksinio arba 
imunotoksinio poveikio vystymuisi, 
pobūdis, dėl kurio, naudojant medžiagą 
tam tikrais būdais, ji vis tiek gali kelti 
susirūpinimą, net jei naudojamos griežtos 
rizikos valdymo priemonės;

c) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
atitinka klasifikacijos kriterijus, kad būtų 
klasifikuojamos kaip 1A arba 
1B kategorijos kancerogenai, 1A arba 
1B kategorijos mutagenai arba 1A ar 
1B kategorijos toksiškai reprodukciją 
veikiančios medžiagos;

d) jos sudėtyje yra didelis neveikliųjų d) veikliosios medžiagos, turinčios 
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izomerų kiekis; endokrininę sistemą ardančių savybių ar 
biologiškai besikaupiančios ir toksiškos 
medžiagos bei labai biologiškai 
besikaupiančios medžiagos, kurios 
neatitinka a ir b punktuose nurodytų 
kriterijų ir kurios, kaip moksliškai įrodyta, 
gali daryti rimtą poveikį žmonių sveikatai 
ar aplinkai, keldamos tokį pat 
susirūpinimą kaip ir kitos a ir 
b punktuose išvardytos veikliosios 
medžiagos.

e) ji yra klasifikuojama arba atitinka 
kriterijus, kad būtų klasifikuojama kaip 
1A arba 1B kategorijos kancerogenas, 
1A arba 1B kategorijos mutagenas arba 
1A ar 1B kategorijos toksiškai veikianti 
reprodukciją medžiaga pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008; 
f) jei, remiantis Bendrijos vertinimu, 
tarptautinėmis bandymų gairėmis arba 
kitais turimais duomenimis, laikoma, jog 
medžiaga turi endokrininę sistemą 
ardančių savybių, dėl kurių ji gali turėti 
neigiamą poveikį žmonėms.

Pagrindimas

Kriterijai, kuriais remiantis apibrėžiamos potencialiai keistinos veikliosios medžiagos, turėtų 
būti suderinti su REACH reglamente numatytais kriterijais (57 straipsnis) siekiant rišlumo ir 
dviejų reglamentų suderinimo.  Kadangi Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) 
privalo ištirti, ar biocidiniame produkte esanti veiklioji medžiaga atitinka kriterijus, patartina 
suderinti du reglamentus.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei sprendime pratęsti veikliosios 
medžiagos įrašo I priede galiojimą 
nenurodoma kitaip, įrašo galiojimas 
pratęsiamas neribotam laikui.

3. Jei sprendime pratęsti veikliosios 
medžiagos įrašo I priede galiojimą 
nenurodoma kitaip, įrašo galiojimo 
pratęsimo klausimas persvarstomas 
praėjus 10 metų.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, kai Komisija nusprendžia 
pratęsti veikliosios medžiagos įrašo 
I priede galiojimą, nurodomas pareiškėjo 
pavadinimas (arba vardas, pavardė).

Pagrindimas

Ir tais atvejais, kai atnaujinamas veikliosios medžiagos įtraukimas į I priedą, siekiant 
didesnio aiškumo ir veiksmingesnio pasidalijimo duomenimis turėtų būti paminėti pareiškėjų 
vardai ir pavardės, kad būtų galima greitai nustatyti jų tapatybę. 

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Autorizacijos liudijimo paraišką teikia 
asmuo, kuris bus autorizacijos liudijimo 
turėtojas, arba ji teikiama tokio asmens 
vardu. Tokiu asmeniu gali būti (bet 
nebūtinai) asmuo, kuris atsakingas už 
biocidinio produkto tiekimą konkrečios 
valstybės narės ar Bendrijos rinkai.

Pagrindimas

Pramonei reikia daugiau lankstumo tiekimo grandinėje. Iš tiesų nėra neįprasta, kad 
produktas importuojamas į tam tikrą valstybę ir jį į rinką teikia platintojas, kuris nėra 
autorizacijos liudijimo turėtojas, arba tarptautinių bendrovių atveju – už produkto teikimą 
savo šalies rinkai atsakinga kiekviena atskira susijusi bendrovė. Nuostata, kad autorizacijos 
leidimo turėtojas ir asmuo, atsakingas už produkto teikimą rinkai, turi būti tas pats asmuo, 
sudarytų labai nelankstų ir nepraktišką pagrindą, kuriuo remdamosi turėtų dirbti pramonės 
įmonės.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkrečios valstybės narės nacionalinio
autorizacijos liudijimo paraiška teikiama 
tos valstybės narės kompetentingai 
institucijai (toliau – gaunančioji 
kompetentinga institucija).

Autorizacijos liudijimo paraiška teikiama 
Agentūrai. 

Bendrijos autorizacijos liudijimo paraiška 
teikiama Agentūrai.

Kai valstybėje narėje pateikiama paraiška 
dėl nacionalinio autorizacijos liudijimo, 
pareiškėjas, gavęs suinteresuotos 
valstybės narės sutikimą, turi pačioje 
paraiškoje nurodyti už vertinimą 
atsakingą kompetentingą instituciją pagal 
22 straipsnį.

Pagrindimas

ECHA turi atlikti pirminį visų paraiškų visoje Bendrijoje tvirtinimą, kad vertinančios 
kompetentingos institucijos galėtų visą savo dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Tai, kad galima 
pasirinkti vertinančią kompetentingą instituciją, yra didelis privalumas, ypač MVĮ, kurios 
tokiu būdu gali dirbti kartu su jų nacionalinėmis institucijomis.

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pareiškėjas siekia gauti autorizacijos 
liudijimą vienos apibrėžiamosios sudėties 
produktų grupei, jis gali pateikti vieną 
autorizacijos liudijimo paraišką.

Pagrindimas

Tekste turėtų būti išsamiai paaiškinta, kad, jei pareiškėjas nori gauti autorizacijos liudijimą 
tai pačiai apibrėžiamajai sudėčiai, jis turi pateikti vieną autorizacijos liudijimo paraišką, 
apimančią visus produktus, kuriuos norima įtraukti į tą apibrėžiamąją sudėtį.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) jame esančios veikliosios medžiagos yra 
įrašytos į I priedą, registravimo numeris 
buvo joms suteiktas pagal 8 straipsnio 
5 dalies a punktą, ir laikomasi visų tame 
priede nurodytų toms veikliosioms 
medžiagoms taikomų sąlygų;

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas siekiant nuoseklumo su 8 straipsnio 5 dalies a punkte nurodyta 
vertinimo procedūra.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinant, ar biocidiniai produktai 
atitinka 1 dalies b punkte nustatytus 
kriterijus, kiek įmanoma labiau 
remiamasi esama informacija, susijusia 
su susirūpinimą keliančiomis 
biocidiniame produkte esančiomis 
medžiagomis, siekiant kaip galima labiau 
sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių, 
laikantis Direktyvoje 1999/45/EB ir 
Reglamente (CE) Nr. 1272/2008 nustatytų 
procedūrų, susijusių su biocidinio 
produkto keliamo pavojaus nustatymu ir 
vėliau atliekamu rizikos vertinimu.

Pagrindimas

Tikslas – pateikiant aiškesnes esamos informacijos lyginimo procedūrų apibrėžtis išvengti 
nereikalingų bandymų su gyvūnais, tuo pat metu laikantis REACH reglamento reikalavimų 
dėl cheminės saugos ataskaitoje nurodytų ribinių verčių.
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vertinant biocidinio produkto atitiktį 
1 dalies b ir c punktuose nustatytiems 
reikalavimams neatsižvelgiama į 
biocidiniame produkte esančias 
veikliąsias medžiagas, jei jų koncentracija 
preparato sudėtyje yra mažesnė nei:
a) pagal Direktyvos 1999/45/EB 
3 straipsnio 3 dalį leidžiama 
koncentracija;
b) Direktyvos 67/548/EEB I priede 
nurodyta ribinė koncentracijos vertė;
c) Direktyvos 1999/45/EB II priedo 
B dalyje nurodyta ribinė koncentracijos 
vertė;
d) Direktyvos 1999/45/EB III priedo 
B dalyje nurodyta ribinė koncentracijos 
vertė;
e) pagal Reglamento EB Nr. 1272/2008 
V antraštinėje dalyje nurodytą tvarką tam 
tikrame klasifikacinio ir žymėjimo sąrašo 
įraše pateikta ribinė koncentracijos vertė;
f) 0,1 proc. masės, jei veiklioji medžiaga 
atitinka Reglamento Nr. 1907/2006 
XIII priede nurodytus standartus.

Pagrindimas

Tikslas – pateikiant aiškesnes esamos informacijos lygnimo procedūrų apibrėžtis išvengti 
nereikalingų bandymų su gyvūnais, tuo pat metu laikantis REACH reglamento reikalavimų 
dėl cheminės saugos ataskaitoje nurodytų ribinių verčių.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija, jei reikia, 
bendradarbiaudama su Agentūra, 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms suteikia būtiną mokslinę ir 
techninę pagalbą, susijusią su produktų 
autorizavimu, ypač vienodų duomenų 
reikalavimų, vertinimo procedūrų ir 
valstybių narių sprendimų klausimais.

Pagrindimas

Siekdama visoje Bendrijoje užtikrinti vienodą reglamento įgyvendinimą, Komisija valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms turi teikti visą būtiną mokslinę ir techninę pagalbą su 
produktų autorizacija susijusiais klausimais.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Autorizacijos liudijimo paraišką 
teikiantis asmuo 1 ir 2 dalyse nurodytomis 
aplinkybėmis kompetentingoms 
institucijoms pateikia:
i) informaciją, kuri turėtų būti specialiai 
pateikta pardavimo vietoje; 
ii) konkrečias apsaugos priemonių 
naudojimo instrukcijas;
iii) brošiūrą apie produkto keliamą riziką, 
teikiamą naudą ir atsakingą naudojimą;
iv) metinę nelaimingų atsitikimų 
ataskaitą, jei tokių buvo.
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Pagrindimas

Vien tik veikliosios medžiagos būdingos savybės neturėtų nulemti jos tinkamumo mažos 
rizikos produktams, nes rizika labiau gali atsirasti dėl produkto poveikio, o ne dėl veikliosios 
medžiagos keliamo pavojaus. Kadangi kai kuriuos biocidus naudoja neprofesionalūs 
naudotojai, svarbu užtikrinti šių produktų saugą, pateikiant daugiau informacijos ir saugos 
priemonių, susijusių su produktų naudojimu. Be to, pramonė turi būti skatinama sutelkti savo 
mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo pastangas į mažos rizikos produktų kūrimą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
gali reikalauti, kad paraiška, kuria 
prašoma išduoti tik nacionalinio 
autorizacijos liudijimą, būtų pateikta viena 
tos valstybės narės, kurioje yra ta 
kompetentinga institucija, valstybinių 
kalbų.

Nacionalinio autorizacijos liudijimo 
paraiškos, susijusios su savitarpio 
pripažinimo procedūra, ir 1 dalyje 
nurodyti dokumentai gali būti pateikiami 
kompetentingai institucijai anglų kalba.

Pagrindimas

Svarbu, kad su savitarpio pripažinimo procedūromis susijusių paraiškų atveju būtų leidžiama 
teikti gaunančiajai kompetentingai institucijai paraiškas ir visus susijusius dokumentus anglų 
kalba. Tai labai svarbu siekiant išvengti daug laiko užimančių ir brangių tų pačių dokumentų 
vertimo į keletą Europos kalbų procedūrų.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija, jei reikia, 
bendradarbiaudama su Agentūra, gali 
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pateikti neprivalomas technines ir teisines 
gaires visomis oficialiosiomis Europos 
Sąjungos kalbomis, kurios būtų skirtos 
palengvinti paraiškų dėl autorizacijos 
liudijimų teikimą pagal 18, 19 ir 
20 straipsnius, ypač MVĮ paraiškų 
teikimą.

Pagrindimas

Komisijos teikiama pagalba ir parengtos gairės galėtų būti labai svarbios MVĮ, kadangi šios 
įmonės galbūt neturi reikiamų išteklių ir žinių, būtinų šio reglamento reikalavimams 
įgyvendinti. Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad ši pagalba MVĮ būtų prieinama kalbiniu 
aspektu.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 16 straipsnio 2a dalimi.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) veikliųjų medžiagų gamintojai
(pavadinimai ir adresai nurodant ir įmonių 
buveines) ir veikliosios medžiagos 
registravimo numeris pagal 8 straipsnio 
5a dalį;
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Pagrindimas

Siekiant išvengti slaptos informacijos platinimo, jei veikliosios medžiagos gamintojas 
autorizuotas pagal įrašą I priede, gamybos vieta turi būti konfidenciali ir jos neturėtų būti 
reikalaujama nurodyti kartu su informacija, kurią reikia pateikti autorizuojant biocidinį 
produktą. Tačiau registravimo numeris skelbiamas laikantis 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tvarkos.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) leidžiamas šio pamatinio biocidinio 
produkto sudėties pokytis, išreikštas
sumažinta veikliųjų medžiagų procentine 
dalimi ir (arba) neveikliųjų medžiagų 
procentinės dalies pakeitimu kituose tos 
pačios apibrėžiamosios sudėties 
biocidiniuose produktuose;

Pagrindimas

3b dalis turi būti visiškai suderinta su 16 straipsnio 6 dalimi. Ši galimybė turi būti numatyta 
autorizacijos liudijime.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Apibrėžiamosios sudėties atveju 
visiems tos pačios sudėtiems biocidiniams 
produktams suteikiamas vienas 
autorizacijos liudijimo numeris. 

Pagrindimas

Būtina nauja dalis, kuria nustatoma, kad autorizavus sudėtį visiems tos pačios 
apibrėžiamosios sudėties biocidiniams produktams suteikiamas vienas autorizacijos liudijimo 
numeris. Esamame pasiūlymo tekste to nėra aiškiai nurodyta.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Lyginamajame vertinime visų pirma turėtų būti kreipiamas dėmesys į tai, ar turima 
pakankamai patirties naudojant šį produktą. Tai turėtų būti taisyklė, o ne išimtis. Todėl 
lyginamojo vertinimo reikalavimas turėtų būti taikomas tik autorizacijos liudijimo galiojimo 
pratęsimo atveju tiems biocidiniams produktams, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, 
kurias planuojama pakeisti, kaip nurodyta 9 straipsnyje.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus mažiausiai penkeriems metams 
nuo biocidinių produktų naudojimo 
pradžios privaloma atlikti visų tos pačios 
paskirties produktų lyginamąjį vertinimą.

Pagrindimas

Lyginamajame vertinime visų pirma turėtų būti kreipiamas dėmesys į tai, ar turima 
pakankamai patirties naudojant šį produktą. Penkeri metai yra šiam tikslui tinkamas laiko 
tarpas.
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 1 dalies, nereikalaujama 
atlikti lyginamojo vertinimo biocidiniams 
produktams, jei įrodyta, kad jų 
naudojimas saugus.

Pagrindimas

Siekiant nuspręsti, ar, atlikus produkto lyginamąjį vertinimą, jį reikėtų išimti iš rinkos, 
visuomet reikėtų atsižvelgti į rizikos ir naudos vertinimą (žr. 3 dalį), t. y. produkto 
veiksmingumą ir į tai, ar rinkoje yra pakankamai kitų produktų, kad būtų galima kovoti su 
užkratais ir infestacija. Turėtų būti vykdomas tų biocidinių produktų lyginimas, kurie 
pripažinti pavojingais ir kuriuos reikia pakeisti.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Lyginamasis vertinimas turėtų būti taikomas tik autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo 
atveju. Tai turėtų būti taisyklė, o ne išimtis.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Lyginamasis vertinimas turėtų būti taikomas tik autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo 
atveju. Tai turėtų būti taisyklė, o ne išimtis.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) rinkoje jau yra kitas autorizuotas 
biocidinis produktas arba ne cheminis 
kontrolės ar prevencijos metodas, skirtas 
naudoti pagal paraiškoje nurodytą paskirtį, 
kuris kelia daug mažesnę ar sumažintą
riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
aplinkai ir kuris yra toks pat veiksmingas 
ir nesukelia didesnės rizikos pagal jokį 
kitą parametrą;

Pagrindimas

Kadangi turėtų būti atliekamas biocidinių produktų, kurie yra pripažinti pavojingais ir 
kuriuos reikia pakeisti, lyginamasis vertinimas, bet kuris pakeičiantis produktas turi būti ne 
mažiau veiksmingas ir keliantis panašią riziką.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija priima deleguotus teisės 
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aktus remdamasi [...] straipsniu, ir nurodo 
procedūrą, kurią reikėtų taikyti atliekant 
lyginamąjį biocidinių produktų vertinimą 
siekiant priimti 3 dalyje nurodytą 
sprendimą, ir kriterijus bei algoritmus, 
kuriuos reikėtų naudoti atliekant tokį 
vertinimą.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo 15 straipsnyje 
nurodytos nacionalinio autorizacijos 
liudijimo paraiškos gavimo gaunančioji 
kompetentinga institucija patvirtina 
paraišką, jei ji atitinka šiuos 
reikalavimus:

1. Už biocidinio produkto tiekimą rinkai 
atsakingas asmuo arba jo atstovas 
pateikia nacionalinio arba Bendrijos 
autorizacijos liudijimo paraišką Agentūrai 
ir praneša jai savo pasirinktos valstybės 
narės kompetentingos institucijos, kuri 
bus atsakinga už paraiškos vertinimą 
(toliau – vertinančioji kompetentinga 
institucija), pavadinimą. 

a) pateikta 18 straipsnyje nurodyta 
informacija;

Per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo 
Agentūra praneša vertinančiajai 
kompetentingai institucijai, kad paraiška 
yra prieinama Agentūros duomenų 
bazėje.

b) sumokėti 70 straipsnyje numatyti 
mokesčiai.
Tvirtinant paraišką nevertinama jokių 
pateiktų duomenų ar prašymo pritaikyti 
duomenų pateikimo reikalavimus 
pagrindimo kokybė ar tinkamumas.

Pagrindimas

ECHA turi atlikti pirminį visų paraiškų visoje Bendrijoje tvirtinimą, kad vertinančios 
kompetentingos institucijos galėtų visą savo dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Šiuo metu, kai 
vertinančiosios kompetentingos institucijos tikrina ir administracinius, ir mokslinius paraiškų 
aspektus, kai kurios procedūros vykdomos nenuosekliai. Agentūra turi laikytis tokių pačių 
terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH reglamente (20 straipsnis).
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei gaunančioji kompetentinga 
institucija mano, kad paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
pagrįstą terminą, iki kurio turi būti 
pateikta tokia informacija. 

2. Per tris savaites nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei: 

a) pateikta 18 straipsnyje nurodyta 
informacija; ir
b) sumokėti 70 straipsnyje numatyti 
mokesčiai. Tvirtinant paraišką 
nevertinama jokių pateiktų duomenų ar 
prašymo pritaikyti duomenų pateikimo 
reikalavimus pagrindimo kokybė ar 
tinkamumas.

Per vieną mėnesį nuo papildomos 
informacijos gavimo gaunančioji 
kompetentinga institucija nusprendžia, ar 
pateiktos papildomos informacijos 
užtenka paraiškai patvirtinti. 
Jei pareiškėjas iki nustatyto termino 
nepateikia pareikalautos informacijos, 
gaunančioji kompetentinga institucija 
atmeta paraišką ir apie tai informuoja 
pareiškėją.

Pagrindimas

ECHA turi atlikti pirminį visų paraiškų visoje Bendrijoje tvirtinimą, kad vertinančios 
kompetentingos institucijos galėtų visą savo dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Šiuo metu, kai 
vertinančiosios kompetentingos institucijos tikrina ir administracinius, ir mokslinius paraiškų 
aspektus, kai kurios procedūros vykdomos nenuosekliai. Agentūra turi laikytis tokių pačių 
terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH reglamente (20 straipsnis).
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei, tvirtindama paraišką pagal 1 dalį, 
gaunančioji kompetentinga institucija 
nusprendžia, kad paraiška yra išsami, ji 
nedelsdama apie tai informuoja 
pareiškėją.

3. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
pagrįstą terminą, iki kurio turi būti 
pateikta tokia informacija. 
Per tris savaites nuo papildomos 
informacijos gavimo datos Agentūra 
nusprendžia, ar pateiktos papildomos 
informacijos užtenka paraiškai patvirtinti. 
Jei pareiškėjas iki nustatyto termino 
nepateikia pareikalautos informacijos, 
Agentūra atmeta paraišką ir apie tai 
informuoja pareiškėją bei vertinančiąją 
kompetentingą instituciją. Tokiais atvejais 
pareiškėjui grąžinama pagal 70 straipsnį 
Agentūrai sumokėto mokesčio dalis.

Pagrindimas

ECHA turi atlikti pirminį visų paraiškų visoje Bendrijoje tvirtinimą, kad vertinančios 
kompetentingos institucijos galėtų visą savo dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Šiuo metu, kai 
vertinančiosios kompetentingos institucijos tikrina ir administracinius, ir mokslinius paraiškų 
aspektus, kai kurios procedūros vykdomos nenuosekliai. Agentūra turi laikytis tokių pačių 
terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH reglamente (20 straipsnis).

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūros sprendimai, priimti pagal 
2 dalies trečią pastraipą, gali būti 
apskundžiami vadovaujantis 
67 straipsniu.
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Pagrindimas

ECHA turi atlikti pirminį visų paraiškų visoje Bendrijoje tvirtinimą, kad vertinančios 
kompetentingos institucijos galėtų visą savo dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Šiuo metu, kai 
vertinančiosios kompetentingos institucijos tikrina ir administracinius, ir mokslinius paraiškų 
aspektus, kai kurios procedūros vykdomos nenuosekliai. Agentūra turi laikytis tokių pačių 
terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH reglamente (20 straipsnis).

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei, tvirtindama paraišką pagal 2 dalį, 
Agentūra nusprendžia, kad pateikta visa 
reikalinga informacija, ji nedelsdama apie 
tai informuoja pareiškėją ir vertinančiąją 
kompetentingą instituciją.

Pagrindimas

ECHA turi atlikti pirminį visų paraiškų visoje Bendrijoje tvirtinimą, kad vertinančios 
kompetentingos institucijos galėtų visą savo dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Šiuo metu, kai 
vertinančiosios kompetentingos institucijos tikrina ir administracinius, ir mokslinius paraiškų 
aspektus, kai kurios procedūros vykdomos nenuosekliai. Agentūra turi laikytis tokių pačių 
terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH reglamente (20 straipsnis).

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Biocidiniuose produktuose naudojamos veikliosios medžiagos jau išsamiai įvertintos prieš jas 
įtraukiant į reglamento I priedą.  Nebūtina taikyti tokį ilgą vertinimo laikotarpį biocidinio 
produkto, kurį sudaro patvirtintos veikliosios medžiagos, autorizacijai.
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Jei nepateikiama naujų duomenų, kuriuos reikėtų įvertinti, produkto autorizacijai pratęsti 
nereikia 18 mėnesių. Tinkamesnis 12 mėnesių laikotarpis.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gaunančioji kompetentinga institucija 
atitinkamo biocidinio produkto 
autorizacijos liudijimą išduoda tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip išdavė atskaitos 
kompetentinga institucija.

5. Gaunančioji kompetentinga institucija 
atitinkamo biocidinio produkto 
autorizacijos liudijimą išduoda tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip išdavė atskaitos 
kompetentinga institucija. Visose 
susijusiose valstybėse narėse naudojamas 
tas pats autorizacijos numeris.

Pagrindimas

Siekiant paprastumo visose valstybėse narėse turėtų būti suteikiamas vienas autorizacijos 
numeris produktams, kurių atžvilgiu buvo taikoma savitarpio pripažinimo procedūra.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija priima deleguotus teisės 
aktus remdamasi [...] straipsniu ir nurodo 
šio straipsnio 5 dalyje minimo to paties 
autorizacijos numerio skyrimo kriterijus 
ir procedūras.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 65

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija priima 
sprendimą per tris mėnesius nuo 
pranešimo gavimo, kaip nurodyta 
1 pastraipoje. Jei Komisija reikalauja, kad 
Agentūra pateiktų nuomonę pagal 
30 straipsnyje nustatytą procedūrą, trijų 
mėnesių laikotarpis sustabdomas tol, kol 
Agentūra pateikia savo nuomonę.

Pagrindimas

Teisės akte turėtų būti aiškiai nurodyti procedūros, kurios metu būtų veiksmingai 
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išsprendžiami ginčai tarp valstybių narių, terminai. Trys mėnesiai – adekvatus laikotarpis, 
per kurį Komisija pateiktų pasiūlymą dėl sprendimo, kuriame būtų nurodomos atsisakymo 
pripažinti autorizacijos liudijimą ar jo pripažinimo su apribojimais priežastys.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Per vieną mėnesį nuo 7 dalyje nurodyto 
laikotarpio pabaigos atskaitos 
kompetentinga institucija ir kitų 
suinteresuotųjų valstybių narių 
kompetentingos institucijos išduoda 
biocidinio produkto autorizacijos liudijimą 
remdamosi patvirtintomis vertinimo 
ataskaita ir biocidinio produkto 
charakteristikų santrauka.

8. Per vieną mėnesį nuo 7 dalyje nurodyto 
laikotarpio pabaigos atskaitos 
kompetentinga institucija ir kitų 
suinteresuotųjų valstybių narių 
kompetentingos institucijos išduoda 
biocidinio produkto autorizacijos liudijimą 
remdamosi patvirtintomis vertinimo 
ataskaita ir biocidinio produkto 
charakteristikų santrauka. Visose 
susijusiose valstybėse narėse naudojamas 
tas pats autorizacijos numeris.

Pagrindimas

Siekiant paprastumo visose valstybėse narėse turėtų būti suteikiamas vienas autorizacijos 
numeris produktams, kurių atžvilgiu buvo taikoma savitarpio pripažinimo procedūra.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija, pasikonsultavusi su pareiškėju,
nusprendžia, ar kompetentingos institucijos 
nurodytų priežasčių pakanka atsisakymui 
pripažinti nacionalinį autorizacijos 
liudijimą arba apribojimams pagrįsti. 
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 9 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija priima 
sprendimą per tris mėnesius nuo 
pranešimo gavimo, kaip nurodyta 
1 pastraipoje. Jei Komisija reikalauja, kad 
Agentūra pateiktų nuomonę pagal 
30 straipsnyje nustatytą procedūrą, trijų 
mėnesių laikotarpis sustabdomas tol, kol 
Agentūra pateikia savo nuomonę.

Pagrindimas

Teisės akte turėtų būti aiškiai nurodyti procedūros, kurios metu būtų veiksmingai 
išsprendžiami ginčai tarp valstybių narių, terminai. Trys mėnesiai – adekvatus laikotarpis, 
per kurį Komisija pateiktų pasiūlymą dėl sprendimo, kuriame būtų nurodomos atsisakymo 
pripažinti autorizacijos liudijimą ar jo pripažinimo su apribojimais priežastys.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima deleguotus teisės aktus 
remdamasi [...] straipsniu ir nurodo 
8 straipsnyje minimo to paties 
autorizacijos numerio skyrimo kriterijus 
ir procedūras.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nusprendžia dėl siūlomo 

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

nusprendžia dėl siūlomo nacionalinio 
autorizacijos liudijimo sąlygų pritaikymo 
prie vietos aplinkybių. Atitinkamos 
valstybės narės kompetentinga institucija 
nedelsdama priima visas reikiamas 
priemones tam sprendimui įgyvendinti.

Pakeitimas 71

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo pranešimo 
pateikimo Komisija parengia sprendimo 
pasiūlymą. Jei Komisija reikalauja, kad 
Agentūra pateiktų nuomonę pagal 
30 straipsnyje nustatytą procedūrą, trijų 
mėnesių laikotarpis sustabdomas tol, kol 
Agentūra pateikia savo nuomonę.

Pagrindimas

Teisės akte turėtų būti aiškiai nurodyti ginčų tarp valstyvių narių sprendimo terminai. Trys 
mėnesiai – adekvatus laikotarpis, per kurį Komisija pateiktų pasiūlymą dėl sprendimo, 
kuriame būtų nurodomos atsisakymo pripažinti autorizacijos liudijimą ar jo pripažinimo su 
apribojimais priežastys.

Pakeitimas 72

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) biocidiniai produktai, skirti vartotojų 
namų ūkio reikmėms arba profesionaliųjų 
naudotojų reikmėms tenkinti ir 
naudojami laikantis naudojimo sąlygų ir 
nurodymų, kurie panašūs visoje Europos 
Sąjungoje ir kurie atitinka 33a straipsnyje 
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nurodytus kriterijus.

Pagrindimas

Vienas pagrindinių Sąjungos autorizacijos leidimų sistemos tikslų užtikrinti nuoseklų 
produktų saugos vertinimą, vienodus vartotojų apsaugos standartus ir suderintą reikalavimų 
įgyvendinimą visose valstybėse narėse. Biocidiniams produktams, kurie visoje ES naudojami 
panašiomis sąlygomis, turėtų būti taikoma Sąjungos autorizacijos leidimų sistema. Šie 
produktai, kurie naudojami namų ūkio ar profesinėms reikmėms tenkinti, yra praktiškos ir 
ekonomiškos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą ir sumažinti 
infekcinių ligų pavojų. Šių produktų naudojimo instrukcijos paprastos ir aiškios.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Panašiomis sąlygomis naudojami 

biocidiniai produktai
Pagal 33 straipsnio 1 dalies ba punktą 
laikoma, kad biocidinis produktas 
naudojamas panašiomis sąlygomis, jei 
tenkinami visi šie kriterijai: 
i) panašios naudojimo sąlygos visoje 
Europos Sąjungoje, laikantis naudojimo 
instrukcijų;
ii) produktas jau pateiktas arba jį 
ketinama pateikti į rinką mažiausiai [...] 
valstybėse narėse per du metus nuo 
autorizacijos liudijimo išdavimo datos;
Siekdama nustatyti arba pakeisti ii punkte 
nurodytą valstybių narių skaičių, 
Komisija priima deleguotus teisės aktus 
pagal [...] straipsnį.    

Pagrindimas

Kriterijai grindžiami tikslingu ir nuosekliu šių tipų produktų taikymu ir naudojimu visoje ES 
(reikia nurodyti valstybių narių skaičių), taip pat jų teigiamu indėliu žmonių ir gyvūnų 
saugumo apsaugai. VI priede nustatyti biocidinių produktų dokumentų rinkinių vertinimo 
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principai siekiant užtikrinti suderintą aukšto lygio žmonių ir aplinkos apsaugą. Tai apima ir 
išsamų produktų pavojaus vertinimą jų naudojimo metu.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Devyni mėnesiai – per ilgas laikotarpis Agentūrai parengti ir persiųsti nuomonę, pagrįstą jau 
esamu vertinančiosios kompetentingos institucijos atliktu vertinimu. Tinkamesnis trijų 
mėnesių laikotarpis.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Jei nepateikiama naujų duomenų, kuriuos reikėtų įvertinti, produkto autorizacijai pratęsti 
nereikia 18 mėnesių. Tinkamesnis 12 mėnesių laikotarpis.
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Pakeitimas 76

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pokyčiai, susiję su veikliosios 
medžiagos šaltiniu arba sudėtimi.

Pagrindimas

Būtina pateikti informaciją apie pokyčius, susijusius su veikliosios medžiagos, naudojamos 
biocidiniuose produktuose, šaltiniu, kadangi šie pokyčiai gali turėti įtakos produkto saugai.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esamo autorizacijos liudijimo pakeitimas 
priskiriamas vienai iš šių, 3 straipsnio ua, 
ub ir uc punktuose nurodytų kategorijų: 
a) administracinis pakeitimas;
b) nedidelis pakeitimas arba
c) didesnis pakeitimas.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje pateikti kriterijai ir procedūros 
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grindžiami, tačiau neribojami, šiais 
principais:
a) atliekant administracinius autorizacijos 
liudijimo pakeitimus taikoma 
supaprastinta pranešimo procedūra;
b) atliekant nedidelius autorizacijos 
liudijimo pakeitimus taikoma sutrumpinta 
vertinimo procedūra;
c) atliekant didesnius pakeitimus 
skiriamas atitinkamai didesnis laiko 
tarpas jiems atlikti.  

Pagrindimas

Procedūrų detalės gali būti pateikiamos įgyvendinimo priemonėse, tačiau teisės akte turi būti 
aiškiai apibrėžti pagrindiniai įvairių tipų pakeitimų, susijusių su esamų produktų 
autorizacijos liudijimais, principai.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės (toliau – įvežimo 
valstybė narė) kompetentinga institucija 
gali išduoti lygiagrečios prekybos kitoje 
valstybėje narėje (toliau – kilmės valstybė 
narė) autorizuotu biocidiniu produktu 
leidimą, kuriuo leidžiama tą produktą tiekti 
įvežimo valstybės narės rinkai ir naudoti 
joje, jei šios valstybės narės kompetentinga 
institucija nustato, kad biocidinis produktas 
savo sudėtimi yra iš esmės identiškas toje 
valstybėje narėje jau autorizuotam 
biocidiniam produktui (toliau – pamatinis 
produktas).

1. Valstybės narės (toliau – įvežimo 
valstybė narė) kompetentinga institucija 
gali išduoti lygiagrečios prekybos kitoje 
valstybėje narėje (toliau – kilmės valstybė 
narė) autorizuotu biocidiniu produktu 
leidimą, kuriuo leidžiama tą produktą tiekti 
įvežimo valstybės narės rinkai ir naudoti 
joje, jei šios valstybės narės kompetentinga 
institucija nustato, kad biocidinis produktas 
savo sudėtimi yra identiškas toje valstybėje 
narėje jau autorizuotam biocidiniam 
produktui (toliau – pamatinis produktas).

(Šis pakeitimas taikomas visam 
44 straipsniui. Jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pagrindimas

Lygiagrečios prekybos leidimai turėtų būti išduodami tik identiškiems produktams, 
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pagamintiems iš to paties šaltinio veikliųjų medžiagų arba junginių, siekiant išlaikyti 
pusiausvyrą tarp laisvo prekių judėjimo ir saugios rinkos aplinkos.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Biocidinis produktas laikomas identišku 
pamatiniam produktui, jeigu: 

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

a) jį pagal tą pačią technologiją pagamino 
tas pats gamintojas, asocijuotas 
gamintojas arba jis buvo pagamintas 
pagal licenciją; 

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

b) jų specifikacijos ir veikliųjų medžiagų 
sudėtis bei formuliacijos tipai yra tokie 
patys; ir

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

c) jų sudėtinės dalys, pakuotės dydis, 
medžiagos ar forma turi tokį pat arba 
panašų galimą neigiamą poveikį žmonių 
ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai. 

Pagrindimas

Dėl nuoseklumo iš esmės identiškiems produktams taikomos sąlygos turėtų būti pakeistos 
sąlygomis, taikomomis identiškiems produktams.

Pakeitimas 81

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) produkte esančių veikliųjų medžiagų 
registracijos numeris ir, jei reikia, 
pareiškėjo dokumentų rinkinys pagal 
50 straipsnyje nustatytą tvarką;

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 8 straipsnio 5a dalimi ir užtikrinti, kad pareiškėjas turi visus 
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dokumentus, kurių reikia prieigai prie duomenų.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) autorizacijos liudijimo turėtojo 
pavadinimas (arba vardas, pavardė) ir 
adresas kilmės valstybėje narėje ir, jei 
reikia, pareiškėjo dokumentų rinkinys 
pagal 50 straipsnyje nustatytą tvarką;

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad pareiškėjas turėtų visus dokumentus, kurių reikia prieigai prie 
duomenų.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Mokslinio tyrimo ir plėtros atveju 
eksperimentą arba bandymą ketinantis 
atlikti asmuo dar prieš jį pradėdamas apie 
tai informuoja kompetentingą instituciją.
Toks asmuo parengia ir toliau pildo įrašus, 
kuriuose išsamiai nurodoma biocidinio 
produkto arba veikliosios medžiagos 
tapatumas, etiketėje pateikiami duomenys,

Mokslinio tyrimo ir plėtros atveju 
eksperimentą arba bandymą ketinantis 
atlikti asmuo dar prieš jį pradėdamas apie 
tai informuoja kompetentingą instituciją, 
jei veikliųjų medžiagų ar biocidinių 
produktų kiekis, kuris gali būti išleistas į 
aplinką eksperimento metu, neviršyja 
vienos tonos per metus. Toks asmuo 
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tiekiamas kiekis ir asmenų, kuriems 
tiekiamas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, pavadinimai (arba 
vardai, pavardės) ir adresai, be to, jis 
surenka dokumentų su visais turimais 
duomenimis apie galimą poveikį žmonių ar 
gyvūnų sveikatai arba aplinkai, rinkinį.
Atitinkami asmenys, kompetentingos 
institucijos paprašyti, pateikia jai minėtą 
informaciją.

parengia ir toliau pildo įrašus, kuriuose 
išsamiai nurodoma biocidinio produkto 
arba veikliosios medžiagos tapatumas, 
etiketėje pateikiami duomenys ir tiekiamas 
kiekis, be to, jis surenka dokumentų su 
visais turimais duomenimis apie galimą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
aplinkai, rinkinį. Atitinkami asmenys, 
kompetentingos institucijos paprašyti, 
pateikia jai minėtą informaciją.

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

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

2. Neautorizuotas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, skirta naudoti tik 
biocidiniame produkte, negali būti tiekiama 
rinkai jokio eksperimento ar bandymo 
tikslais, jei jo metu arba dėl jo biocidinis 
produktas arba veiklioji medžiaga gali būti 
išleisti į aplinką, nebent kompetentinga 
institucija būtų įvertinusi duomenis, 
kuriuos pateikė tokį produktą tiekti rinkai 
suinteresuotas asmuo, ir tuo tikslu išdavusi 
nacionalinį autorizacijos liudijimą, 
kuriame būtų nurodžiusi, kokį kiekį 
galima naudoti, kuriose vietose galima 
naudoti produktą arba medžiagą ir galbūt 
būtų nustačiusi papildomas sąlygas.
Kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir kitas 
kompetentingas institucijas apie tokio 
nacionalinio autorizacijos liudijimo 
išdavimą.

2. Neautorizuotas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, skirta naudoti tik 
biocidiniame produkte, negali būti tiekiama 
rinkai jokio eksperimento ar bandymo 
tikslais, jei jo metu arba dėl jo biocidinis 
produktas arba veiklioji medžiaga gali būti 
išleisti į aplinką, nebent kompetentinga 
institucija būtų įvertinusi duomenis, 
kuriuos pateikė tokį produktą tiekti rinkai 
suinteresuotas asmuo, ir tuo tikslu
pateikusi teigiamą nuomonę ir galbūt būtų 
nustačiusi papildomas sąlygas.
Kompetentingai institucijai nepateikus 
nuomonės per 30 dienų nuo 1 dalyje 
reikalaujamos informacijos pristatymo 
biocidinis produktas ar veiklioji medžiaga 
gali būti pateikta į rinką siekiant atlikti 
planuotą eksperimentą ar bandymą.

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

3. Jei koks nors eksperimentas ar 
bandymas atliekamas ne toje valstybėje 
narėje, kurios rinkai tiekiamas biocidinis 
produktas, pareiškėjas informuoja tos 
valstybės narės kompetentingą instituciją, 
kurios teritorijoje eksperimentus arba 
bandymus numatoma atlikti. Pareiškėjas 
parengia ir toliau pildo įrašus, kuriuose 
išsamiai nurodomas biocidinio produkto 
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arba veikliosios medžiagos tapatumas, 
etiketėje pateikiami duomenys ir 
tiekiamas kiekis, be to, jis surenka 
dokumentų su visais turimais duomenimis 
apie galimą poveikį žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba aplinkai rinkinį. 
Pareiškėjas, kompetentingos institucijos 
paprašytas, pateikia jai minėtąją 
informaciją.

Jeigu 1 ir 2 dalyje nurodyti siūlomi 
eksperimentai ar bandymai gali neigiamai 
paveikti žmonių ar gyvūnų sveikatą arba 
sukelti bet kokį neleistiną neigiamą poveikį 
aplinkai, suinteresuotos valstybės narės 
kompetentinga institucija gali juos 
uždrausti arba leisti juos vykdyti tam 
tikromis sąlygomis, kurias ji laiko 
būtinomis siekiant išvengti tų pasekmių.
Kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir kitas 
kompetentingas institucijas apie tokias 
priemones.

Jeigu 1 ir 2 dalyje nurodyti siūlomi 
eksperimentai ar bandymai gali neigiamai 
paveikti žmonių ar gyvūnų sveikatą arba 
sukelti bet kokį neleistiną neigiamą poveikį 
aplinkai, suinteresuotos valstybės narės 
kompetentinga institucija gali juos 
uždrausti arba leisti juos vykdyti tam 
tikromis sąlygomis, kurias ji laiko 
būtinomis siekiant išvengti tų pasekmių.
Kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir kitas 
kompetentingas institucijas apie tokias 
priemones.

4. Komisija priima priemones, kuriomis 
nustatomas konkretus bendras veikliųjų 
medžiagų ar biocidinių produktų kiekis, 
kurį galima išleisti į aplinką atliekant 
eksperimentus ir pagal 2 dalį pateiktini 
būtini duomenys.

4. Komisija priima priemones, kuriomis 
nustatomas konkretus bendras veikliųjų 
medžiagų ar biocidinių produktų kiekis, 
kurį galima išleisti į aplinką atliekant 
eksperimentus ir pagal 2 dalį pateiktini 
būtini duomenys.

Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apdoroti gaminiai ir medžiagos 
paženklinami etikete, kurioje pateikiama 

2. Apdoroti gaminiai ir medžiagos, kurių 
sudėtyje yra vienas ar keli biocidiniai 
produktai, kurie normaliomis ir 
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tokia informacija: numatomomis naudojimo sąlygomis gali 
būti išleisti į aplinką ar turėti tiesioginio 
sąlyčio su žmonėmis, paženklinami etikete, 
kurioje pateikiama tokia informacija:

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

a) visų veikliųjų medžiagų, kurios 
naudotos gaminiams ar medžiagoms 
apdoroti arba kurių įdėta į gaminius ar 
medžiagas, pavadinimai, naudojant, kur 
įmanoma, tarptautiniu mastu pripažintą 
nomenklatūrą;

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

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

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

c) visos biocidinio produkto autorizacijos 
liudijime įrašytos pavojingumo ar 
atsargumo frazės.

Etiketė yra aiškiai matoma, lengvai 
perskaitoma ir pakankamai patvari.

Etiketė gali būti spausdinama ant 
apdoroto gaminio ar medžiagos, ant 
gaminio pakuotės, ant apdoroto gaminio 
ar medžiagos naudojimo instrukcijų ar 
garantijos, jei ji aiškiai matoma, lengvai 
perskaitoma ir pakankamai patvari.

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

Ši dalis nepažeidžia tam tikrų sektorių 
teisės aktuose, taikomuose apdorotiems 
gaminiams ir medžiagoms, nustatytų 
ženklinimo ar informavimo reikalavimų. 

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

sutikimą naudotis duomenų rinkiniu, kaip 
numatyta 50 straipsnyje,

Pagrindimas

Pirmasis pareiškėjas nebūtinai yra duomenų savininkas. Turėtų būti leidžiama antrajam 
pareiškėjui būti ar tapti informacijos bendrasavininkiu, jei jis dalijasi informacija ar 
dalyvauja ją rengiant.

Pakeitimas 86

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paskesnis pareiškėjas taip pat yra 
duomenų savininkas.

Pagrindimas

Pirmasis pareiškėjas nebūtinai yra duomenų savininkas. Turėtų būti leidžiama antrajam 
pareiškėjui ar įmonei būti ar tapti informacijos bendrasavininkiu, jei jis dalijasi informacija 
ar dalyvauja ją rengiant.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Visą 2 dalyje nurodytame sąraše 
esančią informaciją Agentūra įtraukia į 
Duomenų apie biocidus mainų registrą, 
suteikdama jai unikalų kodą ir 
nurodydama visas su pirmojo pareiškėjo 
ir duomenų savininko tapatybe susijusias 
detales.

Pagrindimas

Į registrą turi būti įtraukta visos sąraše nurodytos informacijos dalys ir dokumentai. 
Pageidautina kiekvienam dokumentui suteikti identifikacijos numerį pagal gavimo eilės 
tvarką siekiant išvengti painiavos, nes gaunama tyrimų ir pataisymų panašiais pavadinimais. 
Nurodoma sąsaja su duomenų savininku ir pareiškėju padeda užtikrinti, kad nebūtų pažeistos 
nuosavybės teisės.
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informacija, pateikta laikantis 
Direktyvos 98/8/EB arba šio reglamento, 
saugoma tokiomis sąlygomis, kaip 
nustatyta šiame straipsnyje. Informacijos 
apsaugos laikotarpis prasideda pateikus 
informaciją.

1. Informacija, pateikta laikantis 
Direktyvos 98/8/EB arba šio reglamento, 
saugoma tokiomis sąlygomis, kaip 
nustatyta šiame straipsnyje. Informacijos 
apsaugos laikotarpis prasideda pateikus 
informaciją. Prie kiekvieno dokumento, 
kuriam suteikiamas unikalus kodas 
laikantis 48 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
tvarkos, įrašoma gavimo data.

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

Pagrindimas

Pagal Direktyvą 98/8/EB nebuvo aiškiai suformuluoti duomenų apsaugos reikalavimai. 
Kadangi dokumentų pateikimo data nėra visos informacijos pateikimo data, prie kiekvieno 
pateikiamo dokumento ji turi būti įrašoma atskirai. Kiekvieno informacijos vieneto apsauga 
geriau atspindi tikrąją padėtį, kad kiekvienas informacijos vienetas yra savininko investicijos 
rezultatas.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 2 dalies pirmos 
pastraipos, informacijos, pateiktos 
valstybei narei, laikantis nacionalinės 
sistemos reikalavimų arba biocidinių 
produktų tvirtinimo tvarkos, prieš tą 
informaciją pateikiant pagal 
Direktyvos 98/8/EB arba šio reglamento 
reikalavimus, apsaugos laikotarpis 

Išbraukta.
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baigiasi tada, kai baigiasi likęs pagal 
nacionalines taisykles nustatytas 
laikotarpis arba 2014 m. gegužės 14 d., 
priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė, 
nebent tokia informacija buvo gauta po 
2000 m. gegužės 14 d.

Pagrindimas

Net jei šis straipsnis numato tinkamesnes nuostatas lyginant su Direktyvos 98/8/EB 
nuostatomis dėl duomenų apsaugos, nėra prasmės atskirti naujos ir esamos informacijos. 
Taip yra todėl, kad nacionaliniai teisės aktai apima tik mažą biocidų rinkos dalį. Kai kurios 
valstybės narės netaikė nuostatų, net jei jos buvo priimtos. Be to, atmetus šį atskyrimą dabar 
galiojančio reglamento nuostatos labiau atitiktų REACH reglamento nuostatas.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei nepavyksta susitarti per du mėnesius 
nuo prašymo pateikimo pagal 51 straipsnio 
2 dalį, numatomas pareiškėjas
nedelsdamas apie tai informuoja Agentūrą 
ir informacijos savininką. Per du mėnesius 
nuo tos dienos, kai Agentūrai pranešta, jog 
nepavyko susitarti, Agentūra numatomam 
pareiškėjui suteikia teisę daryti nuorodą į 
bandymus ar tyrimus, kurių reikmėms 
atliekami bandymai su stuburiniais 
gyvūnais. Nacionaliniai teismai
nusprendžia, kokią proporcingą sąnaudų 
dalį numatomas pareiškėjas turi sumokėti 
duomenų savininkui.

3. Jei nepavyksta susitarti per du mėnesius 
nuo prašymo pateikimo pagal 51 straipsnio 
2 dalį, duomenų savininkas ir numatomas 
pareiškėjas nedelsdami apie tai informuoja. 
Per du mėnesius nuo tos dienos, kai 
Agentūrai pranešta, jog nepavyko susitarti, 
Agentūra numatomam pareiškėjui suteikia 
teisę daryti nuorodą į bandymus ar tyrimus, 
kurių reikmėms atliekami bandymai su 
stuburiniais gyvūnais. Agentūros arbitražo 
institucija nusprendžia, kokią proporcingą
visų sąnaudų, susijusių su informacijos 
rengimu ir naudojimu, dalį numatomas 
pareiškėjas turi sumokėti duomenų 
savininkui.

Pagrindimas

Jei neįmanoma pasiekti susitarimo tarp dviejų šalių, abi šalys turi informuoti Agentūrą, 
kadangi jos abi atsakingos dėl nepavykusio susitarimo. Norint užtikrinti, kad ES lygmeniu 
būtų vykdomas privalomas ir suderintas dalijimasis informacija, Komisija turėtų įsteigti 
Sąjungos arbitražo instituciją. 
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Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Panašumas ir techninis lygiavertiškumas turi būti įrodyti taip pat ir tais atvejais, kai duomenų 
apsaugos laikotarpis dar nėra pasibaigęs, o paskesnis pareiškėjas norėtų dalytis duomenimis.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Kompetentingos institucijos vykdo 
oficialią kontrolę, norėdamos užtikrinti, 
kad veikliųjų medžiagų, kurios tiekiamos 
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rinkai siekiant jas panaudoti 
biocidiniuose produktuose, gamintojai 
pateikė Komisijai informaciją apie 
veikliąją medžiagą, nurodytą II priede, 
arba turi sutikimą naudotis dokumentų 
rinkiniu, kuris atitinka II priede 
nustatytas sąlygas.

Pagrindimas

Nacionalinių kompetentingų institucijų oficialią kontrolę vykdantis organas turi garantuoti, 
kad laikomasi reglamento nuostatų.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2013 m. ir po to kas trejus metus
kompetentingos institucijos teikia 
Komisijai šio reglamento įgyvendinimo 
atitinkamose jų teritorijose ataskaitą. 
Ataskaitoje pateikiama:

3. 2013 m. ir po to kasmet kompetentingos 
institucijos teikia Komisijai šio reglamento 
įgyvendinimo atitinkamose jų teritorijose 
ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama:

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacija apie visus apsinuodijimo 
atvejus, susijusius su biocidiniais 
produktais.

b) informacija apie visus apsinuodijimo 
atvejus, susijusius su biocidiniais 
produktais, ir apie galimą poveikį 
pažeidžiamų gyventojų grupių, pvz., 
vaikų, nėščiųjų arba ligonių, sveikatai;

Pakeitimas 95
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Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) informacija apie poveikį aplinkai.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Iki 2019 m. sausio 1 d. ir po to kas 
trejus metus Komisija parengia šio 
reglamento, visų pirma Bendrijos 
autorizacijos ir savitarpio pripažinimo 
tvarkos, įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitą 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Remdamasi šia ataskaita, Komisija 
įvertina galimybę pasiūlyti šio reglamento 
pakeitimus. 

Pagrindimas

Komisijos ataskaita turėtų būti peržiūros, kuri atliekama turint tikslą išspręsti pagrindines 
nustatytas problemas,pagrindas. 

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Gamybos vieta yra komercinė informacija, turinti reikšmės konkurencijai, ir neturėtų būti 
publikuojama. Pareiškėjai gali prašyti suteikti autorizacijos leidimą įvairaus pobūdžio 
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produkto naudojimo sritims, bet jei visais nesinaudojama, kai kurie gali būti atidedami 
ateičiai.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) biocidinio produkto gamybos vieta; 

Pagrindimas

Gamybos vieta yra komercinė informacija, turinti reikšmės konkurencijai, ir neturėtų būti 
publikuojama. Pareiškėjai gali prašyti suteikti autorizacijos leidimą įvairaus pobūdžio 
produkto naudojimo sritims, bet jei visais nesinaudojama, kai kurie gali būti atidedami 
ateičiai.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) autorizacijos liudijimo data ir jo 
galiojimo pabaiga; 

Pagrindimas

Labai svarbu kai kurią su pareiškėju susijusią informaciją, nurodytą autorizacijos liudijime, 
laikyti slapta. Autorizacijos liudijimo suteikimo ir galiojimo datos taip pat yra svarbi 
informacija ir turėtų būti saugoma.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) dozės ir naudojimo instrukcijos; 
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Pagrindimas

Labai svarbu kai kurią su pareiškėju susijusią informaciją, nurodytą autorizacijos liudijime, 
laikyti slapta. Dozės ir naudojimo instrukcijos priklauso nuo naudojimo pobūdžio, taip pat 
nuo produktui ir sudedamosioms dalims būdingų savybių, todėl jas būtina tinkamai 
apsaugoti.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ženklinama neklaidinančiomis 
etiketėmis, o jose niekada neturi būti 
nuorodų „mažos rizikos biocidinis 
produktas“, „netoksiškas“, 
„nekenksmingas“ ir panašių užrašų. Be to, 
etiketėje turi būti aiškiai ir neištrinamai 
pateikiama tokia informacija: Be to, 
etiketėje turi būti aiškiai ir neištrinamai 
pateikiama tokia informacija: 

2. Ženklinama neklaidinančiomis 
etiketėmis, o jose niekada neturi būti 
nuorodų „netoksiškas“, „nekenksmingas“ 
ir panašių užrašų. Be to, etiketėje turi būti 
aiškiai ir neištrinamai pateikiama tokia 
informacija: 

Pagrindimas

Įmones, teikiančias mažos rizikos produktus į rinką, reikėtų skatinti, todėl joms reikia leisti 
tinkamai reklamuoti šiuos produktus.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) naudojimo instrukcija ir dozės metriniais 
vienetais ir (arba) vartotojui prasmingu ir 
suprantamu būdu kiekvienai autorizacijos 
liudijime numatytai paskirčiai;

Pagrindimas

Dozės pateikiamos vartotojui prasmingu ir suprantamu būdu. Ypač tais atvejais, kai 
produktas skiriamas neprofesionaliems vartotojams, metriniais vienetais pateiktas dozes 
vartotojui kartais sunku suprasti. Dozės metriniais vienetais, jei būtina, turėtų būti 
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perskaičiuotos į vienetus, kurie vartotojui suprantami ir pateikiami tinkama forma. 

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija internete paskelbia visų 
vidaus rinkoje prieinamų veikliųjų 
medžiagų sąrašą.
Už biocidinių produktų tiekimo rinkai 
atsakingi asmenys internete paskelbia 
tokių produktų sąrašą. Šios interneto 
svetainės tikslas – padidinti skaidrumą 
vartotojams ir sudaryti sąlygas lengvai ir 
greitai rinkti duomenis apie šių produktų 
savybes ir naudojimo sąlygas. 
Prieiga prie minėtų interneto svetainių 
neribojama ir jai nekeliama jokių sąlygų, 
o turinys – nuolat atnaujinamas. Ant 
biocidinių produktų etikečių matomoje 
vietoje nurodomi atitinkamų interneto 
svetainių adresai.

Pagrindimas

Visiems vartotojams turi būti sudaryta galimybė laiku gauti išsamią informaciją; tai daroma 
siekiant užtikrinti, kad informacija išsami bei sudaryti vartotojams sąlygas gauti teisingą 
informaciją apie naudojimo sąlygas, produkto laikymą ir tvarkymą. Tinklalapyje pateikiama 
informacija turėtų papildyti ant etiketės pateiktą informaciją, kad būtų užtikrinama, jog 
vartotojai, kuriems reikia specifinės informacijos, kurią paprastai galima gauti papildomai 
pasikonsultavus su mediku, ją lengvai gautų.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos duomenų lapuose pateikiama ši 
informacija:
a) svarbios produktų, į kurių sudėtį įeina į 
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I priedą įrašyta veiklioji medžiaga, 
kategorijos;
b) bent vienos valstybės narės, kurioje 
biocidinis produktas autorizuotas, 
pavadinimas;
c) paties biocidinio produkto ar gaminių, į 
kurių sudėtį jis įeina arba kuriuo šie 
gaminiai apdoroti, autorizaijos numeris.

Pagrindimas

Pagal informacijos apie veikliųjų medžiagų gamintojus reikalavimus, prie biocidinių 
produktų pridedamuose saugos duomenų lapuose turėtų būti pateikta tokia informacija; taip 
priežiūros ir kompetentingoms institucijoms būtų lengviau nustatyti į rinką patenkančių 
produktų sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų kilmę. 

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biocidinio produkto reklama neturi būti 
klaidinanti dėl produkto keliamos rizikos 
žmonių sveikatai arba aplinkai. Biocidinio 
produkto reklama neturi būti klaidinanti dėl 
produkto keliamos rizikos žmonių 
sveikatai arba aplinkai. Biocidinio 
produkto reklamoje niekuomet negalima 
minėti žodžių „mažos rizikos produktas“,
„netoksiškas“, „nekenksmingas“ ar kitų 
panašių nuorodų.

3. Biocidinio produkto reklama neturi būti 
klaidinanti dėl produkto keliamos rizikos 
žmonių sveikatai arba aplinkai. Biocidinio 
produkto reklamoje niekuomet negalima 
minėti žodžių „netoksiškas“, 
„nekenksmingas“ ar kitų panašių nuorodų.

Pagrindimas

Įmones, teikiančias mažos rizikos produktus į rinką, reikėtų skatinti, todėl joms reikia leisti 
tinkamai reklamuoti šiuos produktus. 
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Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) mokestis mokamas tik tada, kai jis 
tikrai būtinas; ir

Pagrindimas

Mokestis turėtų būti siejamas su įdėtu darbu ir būti jam proporcingas. Atsižvelgiant į tai,
nepriimtina nustatyti nediskriminacinį mokestį, kadangi mokesčių turėtų būti reikalaujama tik 
tais atvejais, kai jie tikrai būtini.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kol vykdoma darbo programa, Komisija 
72 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka 
nusprendžia, kad veiklioji medžiaga 
įrašoma į šio reglamento I priedą ir kokio 
yra tokio įrašo sąlygos, arba, jei 
4 straipsnio reikalavimai netenkinami arba 
per nustatytą laikotarpį nepateikta 
reikiamos informacijos ir duomenų, kad ta 
veiklioji medžiaga neįrašoma į šio 
reglamento I priedą. Sprendime nurodoma, 
kada įsigalioja įrašas I priede.

Kol vykdoma darbo programa, Komisija 
72 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka 
nusprendžia, kad veiklioji medžiaga 
įrašoma į šio reglamento I priedą ir kokio 
yra tokio įrašo sąlygos, arba, jei 
4 straipsnio reikalavimai netenkinami arba 
per nustatytą laikotarpį nepateikta 
reikiamos informacijos ir duomenų, kad ta 
veiklioji medžiaga neįrašoma į šio 
reglamento I priedą. Sprendime nurodoma, 
kada įsigalioja įrašas I priede, o tai turi 
įvykti per dvejus metus nuo sprendimo 
priėmimo.

Pagrindimas

Teisės akto tekste turėtų būti aiškiai nurodyti galiojantys terminai. Dėl dviejų metų termino iš 
anksto susitarta su kompetentingomis institucijomis.
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Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pakeitime siūloma taikyti trumpesnius pašalinimo iš rinkos periodus, nes tolesnius biocidinių 
produktų naudotojus reikia informuoti apie jų prievoles ir apie veikliųjų medžiagų peržiūrą.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esamas biocidinių produktų, kurių 
autorizacijos liudijimo paraišką, pateiktą 
pagal 3 dalį, valstybės narės 
kompetentinga institucija atmetė arba 
nusprendė neišduoti autorizacijos 
liudijimo, atsargas leidžiama šalinti, 
sandėliuoti ir naudoti dar 18 mėnesių po 
tokio atmetimo ar sprendimo priėmimo.
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Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 47 straipsnio, apdoroti 
gaminiai ir medžiagos, kuriuose yra 
biocidinių produktų, kurių Bendrijos 
autorizacijos liudijimas arba bent vienos 
valstybės narės autorizacijos liudijimas 
neišduotas ir kurie buvo tiekiami 
rinkai...[OL: įrašykite 85 straipsnio pirmoje 
pastraipoje nurodytą datą] gali būti toliau 
tiekiami rinkai iki priimamas sprendimas 
išduoti tokių biocidinių produktų 
autorizacijos liudijimą, jei autorizacijos 
liudijimo paraiška pateikta ne vėliau kaip 
iki 2017 m. sausio 1 d. Jei priimamas 
sprendimas neišduoti tokio biocidinio 
produkto tiekimo rinkai autorizacijos 
liudijimo, apdoroti gaminiai ir medžiagos, 
kuriuose yra tokio biocidinio produkto, 
praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio 
sprendimo priėmimo rinkai nebetiekiami. 

Nukrypstant nuo 47 straipsnio, apdoroti 
gaminiai ir medžiagos, kuriuose yra 
biocidinių produktų, kurių Bendrijos 
autorizacijos liudijimas arba bent vienos 
valstybės narės autorizacijos liudijimas 
neišduotas ir kurie buvo tiekiami 
rinkai...[OL: įrašykite 85 straipsnio pirmoje 
pastraipoje nurodytą datą] gali būti toliau 
tiekiami rinkai iki priimamas sprendimas 
išduoti tokių biocidinių produktų 
autorizacijos liudijimą, jei autorizacijos 
liudijimo paraiška pateikta ne vėliau kaip 
iki 2015 m. sausio 1 d. Jei priimamas 
sprendimas neišduoti tokio biocidinio 
produkto tiekimo rinkai autorizacijos 
liudijimo, apdoroti gaminiai ir medžiagos, 
kuriuose yra tokio biocidinio produkto, 
praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio 
sprendimo priėmimo rinkai nebetiekiami. 

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esamas biocidinių produktų, kurių 
naudojimo pagal atitinkamą paskirtį 
autorizacijos liudijimų kompetentinga 
institucija ar Komisija neišdavė, atsargas 
leidžiama šalinti, sandėliuoti ir naudoti 
dar 12 mėnesių po sprendimo, nurodyto 
80 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, 
priėmimo datos arba 12 mėnesių po 
80 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje 
nurodytos datos, atsižvelgiant į tai, kuri 
data yra vėlesnė.
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Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis
Su maistu skirtoms liestis medžiagoms 

taikomos pereinamojo laikotarpio 
priemonės

Išbraukta.

1. Biocidinių produktų, kurie yra su 
maistu skirtos liestis medžiagos ir kurie 
buvo tiekiami rinkai [OL: įrašykite 
85 straipsnio pirmoje pastraipoje 
nurodytą datą] autorizacijos liudijimų 
paraiškos pateikiamos vėliausiai 2017 m. 
sausio 1 d.
Su maistu skirtos liestis medžiagos, kurios 
buvo tiekiamos rinkai [OL: įrašykite 
85 straipsnio pirmoje pastraipoje 
nurodytą datą] ir kurių autorizacijos 
liudijimų paraiškos pateiktos pagal 1 dalį, 
gali būti toliau tiekiamos rinkai iki 
priimamas sprendimas išduoti jų 
autorizacijos liudijimą arba jo neišduoti. 
Jei priimamas sprendimas neišduoti tokio 
biocidinio produkto tiekimo rinkai 
autorizacijos liudijimo, toks biocidinis 
produktas praėjus šešiems mėnesiams nuo 
tokio sprendimo priėmimo rinkai 
nebetiekiamas.
Su maistu skirtos liestis medžiagos, kurios 
buvo tiekiamos rinkai [OL: įrašykite 
85 straipsnio pirmoje pastraipoje 
nurodytą datą] ir kurių autorizacijos 
liudijimo paraiška nepateikta pagal 1 dalį, 
gali būti tiekiamos rinkai dar šešis 
mėnesius po 1 dalyje nurodytos datos.
2. Esamas biocidinių produktų, kurių 
naudojimo pagal šią paskirtį autorizacijos 
liudijimų kompetentinga institucija ar 
Komisija neišdavė, atsargas leidžiama 
šalinti, sandėliuoti ir naudoti dar dvylika 
mėnesių po sprendimo, nurodyto 1 dalies 
antroje pastraipoje, priėmimo datos arba 
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dvylika mėnesių po 1 dalies trečioje 
pastraipoje nurodytos datos, atsižvelgiant į 
tai, kuri data yra vėlesnė.

Pagrindimas

Su maistu skirtos liestis medžiagos neturėtų patekti į pasiūlymo taikymo sritį, kadangi tai 
reikštų dvigubą reglamentavimą ir vertinimą. Šioms medžiagoms jau taikomas Pagrindų 
reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu. Tuo atveju, jei būtų 
keičiamos taisyklės, reglamentuojančios su maistu liestis skirtas medžiagas, tai turėtų būti 
daroma atliekant šioms medžiagoms skirtų teisės aktų peržiūrą, o ne išplečiant reglamento 
dėl biocidinių produktų taikymo sritį.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2014 m. sausio 1 d. bet kuris senos 
veikliosios medžiagos, kuri buvo pateikta į 
rinką siekiant panaudoti ją biocidiniuose 
produktuose, visi gamintojai teikia 
Agentūrai paraiškas, kad ši veiklioji 
medžiaga būtų įrašyta į I priedą. 
Kompetentingos institucijos vykdo 
oficialią kontrolę, kaip numatyta pagal 
54 straipsnio 1 dalį.

Pagrindimas

Tik sistemai priklausantiems gamintojams turėtų būti leidžiama gaminti veikliąsias 
medžiagas, skirtas panaudoti biocidiniuose produktuose, ir prekiauti jomis. Tinkama veikliųjų 
medžiagų rinkos kontrolė yra geriausias būdas siekiant užkirsti kelią pasinaudoti kitų 
pasiekimais.



AD\817224LT.doc 67/70 PE439.175v03-00

LT

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos patvirtina 
būtinas priemones, kaip numatyta pagal 
54 straipsnio 2 dalį.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų būti įpareigotos nustatyti, kokių biocidinių produktų esama jų rinkoje, 
taip pat nustatyti, ar veikliųjų medžiagų gamintojai pateikė dokumentų rinkinį siekdami, kad 
medžiaga būtų įrašyta į I priedą, ir imtis atitinkamų veiksmų.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
83 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83a straipsnis
Pranešimai

Iki ...* Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pranešimą dėl 
atitinkamų priemonių, skirtų biocidinių 
produktų tvariam naudojimui įvairių 
rūšių produktuose skatinti. Komisija, 
remdamasi šiuo pranešimu, prireikus 
pateikia teisėkūros pasiūlymų.
___________

* Du metai nuo šio Reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirmos antraštinės dalies 3.7 punkto 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sandėliavimo stabilumas ir galiojimo 
terminas paprastai bus nustatomi 
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atsižvelgiant į veikliosios medžiagos 
stabilumą. Kalbant apie lengvai 
skylančias veikliąsias medžiagas, 
sandėliavimo stabilumas ir galiojimo 
terminas gali būti nustatomi taikant kitus 
tinkamus mokslinius metodus, pvz., 
ekstrapoliuojant veikliosios medžiagos 
analitinius duomenis, gautus produkto 
sendinimo bandymų metu, kol pasiekiama 
veiksmingumo riba.

Pagrindimas

Standartiniai stabilumo bandymai, grindžiami veikliųjų medžiagų nustatymu ir jų kiekio 
įvertinimu, netinka produktams, kurių sudėtyje yra lengvai skylančių veikliųjų medžiagų, pvz., 
natrio hipochlorido. Šių medžiagų skilimas neatitinka patvirtintose gairėse (Maisto ir žemės 
ūkio organizacijos, Pasaulio sveikatos organizacijos) nustatytų ribinių verčių. Taigi tokiais 
atvejais sandėliavimo stabilumą ir galiojimo terminą derėtų nustatyti kitais būdais, pvz., 
ekstrapoliuojant veikliosios medžiagos analitinius duomenis, gautus produkto sendinimo 
bandymų metu, kol pasiekiama veiksmingumo riba.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 4 pagrindinė grupė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 produktų tipas. 20 produktų tipas. Maisto ir pašarų 
dezinfekantai
Produktai, naudojami maistui ar 
pašarams dezinfekuoti kontroliuojant 
kenksminguosius organizmus.

Pagrindimas

Būtina išlaikyti ankstesnėje Direktyvoje 98/80/EB numatytą 20 biocidinių produktų tipą 
(„Maisto arba pašarų atsargų antiseptikai“), tačiau būtina iš dalies pakeisti jo apibrėžtį, nes 
šie biocidiniai produktai nėra antiseptikai, o dezinfekantai (taigi ankstesnė apibrėžtis kėlė 
painiavą). Pvz., produktai, naudojami pašarams nuo žmonių patogenų (pvz., nuo salmonelių) 
dezinfekuoti, neatitinka pašarų priedų reglamentų reikalavimų. Šie produktai iš tikrųjų 
neturėjo teigiamo poveikio pašarams ir jų nepagerino.
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