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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul propunerii de regulament privind introducerea pe piață și utilizarea produselor 
biocide este de a reformula cadrul normativ din Uniunea Europeană, reglementat în prezent 
prin Directiva 98/8/CE, care, în consecință, ar urma să fie abrogată.

Biocidele sunt produse care conțin unul sau mai multe principii active capabile să distrugă, să 
elimine, să inhibe, să împiedice acțiunea sau să aibă alt efect de control asupra organismelor 
dăunătoare pentru sănătatea umană și animală sau pentru mediu. Utilizate cu discernământ, 
biocidele constituie un element al cotidianului societății noastre, întrucât împiedică 
proliferarea bolilor și contribuie la un nivel ridicat de igienă într-un mediu cu populație densă.
Unele dintre aceste produse pot fi, prin natura lor, periculoase.

Piața biocidelor în UE este estimată la 900 de milioane de euro pe an, cu un volum de circa 
90 000 de tone de produse introduse pe piață anual. Directiva 98/8/CE reprezintă principala 
referință legislativă pentru reglementarea etapelor de introducere pe piață și de utilizare a 
acestor produse. Prin prezenta propunere de regulament, Comisia introduce o serie de 
ameliorări cu privire la diferite aspecte ale cadrului normativ, precum durata procedurilor de 
autorizare și evaluare a substanțelor active și a produselor biocide și absența unei proceduri 
centralizate, a unor norme specifice referitoare la comerțul paralel și a obligației de 
comunicare a studiilor pe vertebrate.

Propunerea de regulament în chestiune răspunde adecvat exigențelor de revizuire și 
accelerare, a căror necesitate se impusese, și abordează corect problemele existente. Cu toate 
acestea, raportoarea consideră că propunerea poate fi încă ameliorată, pentru a realiza:

- o simplificare maximă a procedurilor de autorizare și evaluare a substanțelor active și 
produselor biocide, a activităților de cercetare și dezvoltare și a sistemului de taxe naționale;

- un mai mare grad de armonizare a pieței europene și a abordărilor normative naționale, în 
principal printr-o mai bună definire a procedurilor de recunoaștere reciprocă, autorizare 
centralizată și protecție a datelor sensibile;

- reducerea costurilor și eliminarea obstacolelor administrative, în special pentru IMM, 
asigurându-le, în plus, acestora din urmă asistență tehnică, lingvistică și administrativă, în 
cadrul unui sistem care, mai ales în lipsa experienței necesare, se poate dovedi extrem de 
complicat;

- o mai bună protecție a consumatorilor, asigurându-se un sistem adecvat de etichetare, care să 
reflecte nivelurile de risc și să conțină informații utile și neredundante, în vederea protecției 
sănătății tuturor categoriilor de consumatori, în special al celor neavizați.

Din aceste motive, raportoarea a propus o serie de amendamente la textul Comisiei, care 
urmează linia descrisă mai sus și se referă la chestiuni ce intră în sfera competențelor comune 
cu Comisia INTA, în conformitate cu procedura comisiilor asociate (articolul 50 din 
regulamentul de procedură). Pe lângă modificările propuse la articolele 25, 28, 44, 47, 54, 58 
și 62, aparținând sferei competențelor comune, raportoarea a considerat oportun să prezinte și 
alte ameliorări, în alte părți ale textului, cu scopul de:
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a) a ameliora procedurile și cerințele de acces la date cu scopul de a crea condiții pentru 
reglementarea fenomenului așa-zișilor „pasageri clandestini” („free-riders”), în special printr-
o clarificare a articolului 83;

b) a reduce timpul și, implicit, costurile aferente procedurilor de validare și evaluare a 
cererilor, de adoptare a deciziilor de către Comisie și autoritățile competente, și de reînnoire a 
autorizațiilor;

c) a defini mai bine modificările administrative și cele minore ale formulelor-cadru sau ale 
produselor autorizate în sfera acelorași formule-cadru;

d) a elimina discriminarea arbitrară a unor produse dezinfectante care nu pot beneficia de 
criteriile de excludere menționate la articolul 5;

e) a examina oportunitatea de a înlocui un produs după ce s-a acumulat experiența necesară;

f) a ameliora procedurile de recunoaștere reciprocă a autorizațiilor naționale;

g) a echilibra condițiile pentru comerțul paralel cu produse identice, provenind din aceeași 
sursă și bazate pe aceeași coformulanți;

h) a îmbunătăți condițiile de etichetare a articolelor și materialelor tratate, diferențiindu-le pe 
cele care pot elibera un produs biocid de cele care nu o pot face; a defini cu mai multă 
precizie indicațiile care trebuie înscrise pe etichetă, pe lângă poziția acesteia, pentru a garanta 
o informare eficace și adecvată;

i) a alinia dispozițiile regulamentului la legislația existentă, vizând în special REACH și 
legislația referitoare la produsele fitosanitare și cu privire la eliminarea distincției dintre datele 
noi și cele existente, la dispozițiile legate de cercetare și dezvoltare și la rolul Agenției.

Raportoarea nu se referă, în acest aviz, la modificările necesare pentru adaptarea la noul 
sistem de acte delegate introdus de tratatul de la Lisabona, întrucât acestea vor fi aduse de 
comisia competentă în această chestiune.
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a atinge cel mai ridicat nivel 
de protecție a sănătății umane și animale 
și a mediului, Comisia ar trebui să 
prezinte în termen de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament un raport către Parlamentul 
European și către Consiliu cu privire la 
măsurile adecvate de promovare a 
utilizării durabile a diferitelor tipuri de 
produse biocide. Raportul se poate referi 
la probleme legate de formarea, 
certificarea și recertificarea utilizatorilor 
profesionali; la crearea unor puncte de 
informare destinate utilizatorilor 
neprofesioniști; la adoptarea unor planuri 
naționale pentru reducerea riscurilor 
asociate utilizării produselor biocide; la 
utilizarea celor mai bune tehnologii 
disponibile; la obligația de a notifica 
autoritățile competente cu privire la 
incidente; la folosirea echipamentului 
necesar și la alte măsuri de reducere a 
riscurilor; la elaborarea unor indicatori 
de risc pe categorie de produs; la acțiuni 
contra produselor ilegale; la orientări 
referitoare la depozitare; la reciclarea și 
eliminarea produselor; la contaminarea 
solului și a aerului și la utilizarea în zone 
cu populație densă sau în care 
concentrația de resurse alimentare este 
ridicată. Pe baza acestui raport, Comisia 
ar trebui să prezinte, după caz, propuneri 
legislative. 
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Este necesar să se păstreze produsele biocide de tip 20 din precedenta directivă 98/80/CE 
(„Produse pentru protecția produselor alimentare sau a alimentelor pentru animale”), dar 
definiția acestora trebuie modificată întrucât aceste produse biocide nu sunt conservanți, ci 
dezinfectanți (în consecință, definiția mai veche crea confuzii). De exemplu, produsele 
utilizate pentru dezinfectarea alimentelor de agenții patogeni pentru om, precum Salmonella, 
nu îndeplinesc cerințele impuse de regulamentele privind aditivii din furaje. Într-adevăr, 
produsele nu au un efect pozitiv asupra hranei pentru animale și nici nu îi sporesc 
performanțele.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Limitând autorizațiile de comercializare paralelă a produselor identice, cu aceeași origine și 
bazate pe aceleași componente, se realizează un echilibru mai rezonabil între comerțul liber 
de bunuri și un mediu desigur al pieței. Aceeași abordare există și cu privire la introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pentru a nu-i exclude pe cei care au făcut investiții în contextul cadrului normativ în vigoare, 
din motive de claritate, este util să se insereze o referire explicită la Directiva 98/8/CE.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 66 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare 
al propunerii, întrucât acest lucru ar duce la duplicarea evaluării și reglementărilor. 
Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004 privind materialele care vin în contact cu alimentele. În cazul în care se 
aduc modificări normelor privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare, 
acestea ar trebui să fie abordate printr-o revizuire a legislației privind materialele care intră 
în contact cu produsele alimentare, nu prin extinderea domeniului de aplicare al 
regulamentului privind produsele biocide.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul regulament instituie un cadru 
pentru libera circulație a biocidelor în 
piața internă, garantând un nivel ridicat 
de protecție a sănătății umane și animale 
și a mediului. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dispozițiile prezentului regulament se 
bazează pe principiului precauției, pentru 
a se asigura că substanțele active și 
produsele introduse pe piață nu au un 
efect negativ asupra sănătății umane și 
animale sau asupra mediului. În speță, 
statele membre nu sunt împiedicate să 
aplice principiul precauției în cazurile în 
care există o incertitudine științifică cu 
privire la riscurile pentru sănătatea 
umană și animală sau pentru mediu 
prezentate de produse biocide care 
urmează a fi autorizate pe teritoriile 
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acestora. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Obiectiv

Obiectivul prezentului regulament este 
acela de a asigura un înalt nivel de 
protecție a sănătății umane și a mediului 
înconjurător. Se are în vedere îndeosebi 
protecția copiilor, a femeilor însărcinate 
și a persoanelor bolnave.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 octombrie 2004 privind materialele 
și obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare și de abrogare a 
Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE1;
________
1JO L 338, 13.11.2004, p. 1.

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare 
al propunerii, întrucât acest lucru ar duce la duplicarea evaluării și reglementărilor. 
Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004 privind materialele care vin în contact cu alimentele. În cazul în care se 
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aduc modificări normelor privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare, 
acestea ar trebui să fie abordate printr-o revizuire a legislației privind materialele care intră 
în contact cu produsele alimentare, nu prin extinderea domeniului de aplicare al 
regulamentului privind produsele biocide.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „substanță cu risc” înseamnă (f) „substanță cu risc” înseamnă
orice substanță, alta decât una activă, care 
posedă capacitatea inerentă de a provoca 
un efect advers asupra omului, animalelor 
sau mediului și care este conținută sau este 
produsă într-un produs biocid într-o 
concentrație suficientă pentru a prezenta 
riscul apariției unui astfel de efect;

orice substanță, alta decât una activă, care 
posedă capacitatea inerentă de a provoca 
un efect advers asupra omului, animalelor 
sau mediului și care este conținută sau este 
produsă într-un produs biocid într-o 
concentrație suficientă pentru a prezenta 
riscul apariției unui astfel de efect;

O astfel de substanță, în măsura în care nu 
suscită îngrijorare din alte motive, ar trebui 
să fie, în mod normal, o substanță 
clasificată drept periculoasă, conform 
Directivei 67/548/CEE din 27 iunie 1967 
privind apropierea actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative referitoare 
la clasificarea, ambalarea și etichetarea 
substanțelor periculoase1 și ar trebui să fie 
prezentă în produsul biocid într-o 
concentrație care ar determina clasificarea 
acestuia ca produs periculos, în 
conformitate cu prevederile Directivei 
1999/45/CE sau ale Regulamentului (CE) 
nr. 1272/2008;
________
1 JO 196, 16.8.1967, p. 1.

Justificare

Adăugarea reia definiția din Directiva 98/8/CE, adaptată la legislația existentă, pentru mai 
multă claritate și coerență.

Amendamentul 11
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Acest amendament lărgește definiția obiectelor și materialelor tratate pentru a include atât 
obiecte de genul vopselurilor și lacurilor care conțin conservanți și obiecte cu efect extern, de 
genul plaselor pentru țânțari, care conțin produse biocide. Evaluarea se face deci din punct 
de vedere chimic.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Precizările introduse în textul articolului urmăresc o mai bună definire a termenului de 
„scrisoare de acces”.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera s 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare 
al propunerii, întrucât acest lucru ar duce la duplicarea evaluării și reglementărilor. 
Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004 privind materialele care vin în contact cu alimentele. În cazul în care se 
aduc modificări normelor privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare, 
acestea ar trebui să fie abordate printr-o revizuire a legislației privind materialele care intră 
în contact cu produsele alimentare, nu prin extinderea domeniului de aplicare al 
regulamentului privind produsele biocide.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Trebuie definită tipologia variațiilor care pot fi efectuate în legătură cu un produs biocid 
autorizat existent (modificarea adresei, a denumirii entității etc.).
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Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Trebuie definită tipologia modificărilor care pot fi efectuate în legătură cu un produs biocid 
autorizat existent.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Trebuie definită tipologia modificărilor care pot fi efectuate în legătură cu un produs biocid 
autorizat existent.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Solicitări potențiale de includere

(1) Solicitantul potențial care cere 
includerea unei substanțe active în anexa 
I trebuie să se adreseze Agenției pentru a 
afla dacă:
(a) substanța activă este inclusă în anexa 
I;
(b) a fost deja depusă o cerere de 
includere a aceleiași substanțe active în 
anexa I;
(c) substanța respectivă este înregistrată 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006.
(2) Solicitantul potențial transmite 
Agenției, odată cu cererea, următoarele 
informații:
(a) informații generale privind identitatea 
sa, conform dispozițiilor de la secțiunea 1 
din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, cu excepția dispozițiilor de la 
secțiunile 1.2 și 1.3;
(b) date privind identitatea substanței 
active, conform dispozițiilor de la 
secțiunea 2 din anexa VI la Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006;
(c) solicitări de informații pentru care 
sunt necesare noi studii, care implică 
animale vertebrate;
(d) solicitări de informații pentru care 
sunt necesare alte noi studii.
(3) Dacă aceeași substanță activă nu este 
inclusă în anexa I sau nu este înregistrată 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, Agenția informează fără 
întârziere solicitantul potențial cu privire 
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la numele și adresa solicitanților sau ale 
persoanelor care au făcut înregistrarea 
anterior, precum și asupra rezumatelor 
studiilor deja prezentate. 
(4) În același timp, Agenția informează 
solicitantul sau persoanele care au făcut 
înregistrarea anterior cu privire la 
denumirea și adresa potențialului 
solicitant al unei includeri în anexa I. 
Studiile disponibile efectuate pe vertebrate 
sunt comunicate potențialului solicitant, 
în conformitate cu titlul XI din prezentul 
regulament.

Justificare

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

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Completarea propusă ilustrează mai clar ceea ce înseamnă includerea în anexa I.  La 
momentul includerii în anexa I, dosarul trebuie depus pentru cel puțin un produs biocid 
reprezentativ a cărui substanță activă îndeplinește condițiile specificate.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) O substanță activă și precizarea sursei 
de referință a substanței active pentru 
stabilirea echivalenței tehnice, definită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (u) trebuie, 
dacă este cazul, să fie incluse în anexa I 
împreună cu oricare dintre elementele 
următoare:

Justificare

Într-o manieră coerentă cu informațiile conținute în dosarul prezentat împreună cu 
solicitarea de înscriere și în scopul determinării echivalenței tehnice, este necesară 
specificarea sursei din care provine substanța activă pentru care se solicită înscrierea. Tot 
din rațiuni de coerență, este important ca substanța chimică descrisă în anexa I să fie însoțită 
de datele pe baza cărora s-a efectuat includerea. 

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Excluderea ar trebui decisă pe baza unei analize de risc (o combinație între gradul de 
periculozitate și gradul de expunere). Dacă se dovedește științific că toate riscurile implicate 
de utilizarea acestor produse sunt bine controlate, substanțele active trebuie autorizate.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Este importantă eliminarea dispoziției care discriminează, fără vreun fundament științific, 
anumite tipuri de produse. Excluderea preventivă este contraproductivă pentru comerț, și mai 
ales pentru inovare, întrucât reduce gama substanțelor potențial utilizabile ca biocizi în 
viitor. Aceste produse - de la rodenticide la dezinfectanți sau insecticide - sunt de o mare 
utilitate în special în anumite zone din Europa, unde acțiunile de eliminare a șobolanilor sau 
a insectelor sunt esențiale din rațiuni de igienă și de mediu.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) substanțele active identificate în 
temeiul articolului 57 litera (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 drept 
substanțe cu efecte nocive asupra 
sistemului endocrin.

(d) substanțele active identificate în 
temeiul articolului 57 litera (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 drept 
substanțe cu efecte nocive asupra 
sistemului endocrin. Pentru a determina 
proprietățile care afectează sistemul 
endocrin se aplică criterii științifice, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1107/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 21 octombrie privind 
introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE și 91/414/CEE1 ale 
Consiliului.
______
1JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

Justificare

Întrucât nu există încă criterii pentru aprobarea substanțelor care interferează cu sistemul 
endocrin, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu Regulamentul 1107/2009/CE privind 
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introducerea pe piață a produselor fitosanitare, care a intrat în vigoare la 24 noiembrie 
2009.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – literele a și b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Justificare

Solicitanții pot să nu fie în posesia legitimă a tuturor datelor pentru susținerea cererii, prin 
urmare este util să se prevadă posibilitatea utilizării unei scrisori de acces la datele 
respective.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Solicitantul depune o cerere de 
includere a unei substanțe active în anexa I 
sau de adăugare a unor modificări 
ulterioare condițiilor de includere a unei 
substanțe active, pe care o adresează 
Agenției Europene pentru Produse Chimice 
(denumită în continuare „Agenția”), 
informând-o pe aceasta din urmă cu 
privire la numele autorității competente a 
statului membru pe care îl alege în vederea 
evaluării cererii sale. Respectivei autorități 
competente (denumită în continuare 
„autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare”) îi revine responsabilitatea 

(1) Solicitantul depune o cerere de 
includere a unei substanțe active în anexa I 
sau de adăugare a unor modificări 
ulterioare condițiilor de includere a unei 
substanțe active, pe care o adresează 
Agenției Europene pentru Produse Chimice 
(denumită în continuare „Agenția”).
Agenția comunică numele autorității 
competente a statului membru pe care l-a 
ales în vederea evaluării cererii. 
Respectivei autorități competente 
(denumită în continuare „autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare”) îi 
revine responsabilitatea evaluării cererii.
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evaluării cererii.

Justificare

Trebuie să se evite direcționarea masivă a cererilor către anumite state. Se poate asigura, 
astfel, o împărțire echilibrată a sarcinilor între statele membre.

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Agenția atribuie fiecărei cereri un 
număr de înregistrare, care urmează să 
fie utilizat în toată corespondența, până la 
includerea substanței în anexa I, și o dată 
de înregistrare, care reprezintă data la 
care cererea a fost primită de Agenție. 

Justificare

Numărul de înregistrare atribuit solicitărilor ar permite o identificare clară a procedurii 
administrative aferente, care, la rândul ei, ar face posibilă identificarea fără întârziere și un 
eventual acces rapid a datelor și informațiilor caracteristice. 

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – primul paragraf – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pentru o aliniere cât mai apropiată și mai bună la legislația existentă, Agenția ar trebui să 
respecte în validarea cererilor aceleași scadențe ca și cele stabilite în Regulamentul REACH 
(articolul 20).
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de două luni de la primirea 
informațiilor suplimentare, Agenția 
stabilește dacă respectivele informații 
suplimentare prezentate sunt suficiente 
pentru validarea cererii.

În termen de trei săptămâni de la primirea 
informațiilor suplimentare, Agenția 
stabilește dacă respectivele informații 
suplimentare prezentate sunt suficiente 
pentru validarea cererii.

Justificare

Se poate acorda o perioadă suplimentară pentru înregistrarea tuturor datelor în registrul 
Comunității, însă aceasta nu ar trebui să întârzie validarea cererilor.

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Pe lângă includerea substanțelor active în anexa I, legată de societate, înregistrarea fiecărui 
document informativ în parte constituie un mijloc posterior, adecvat și eficace de a evita 
fenomenul de „free-riding”. Prin înregistrarea acestor elemente se favorizează, printre 
altele, transparența și comunicarea reciprocă a datelor.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La primirea avizului Agenției, Comisia (5) La primirea avizului Agenției, Comisia 
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adoptă o decizie privind cererea de 
includere a substanței active în anexa I. 
Decizia respectivă, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 72 alineatul (4).

adoptă o decizie privind cererea de 
includere a substanței active în anexa I. 
Decizia respectivă, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 72 alineatul (4). În cazul în care 
Comisia decide să includă substanța 
activă în anexa I, se indică numele 
solicitantului/solicitanților.

Justificare

Includerea în anexa I a substanței active cu specificarea societății este un mijloc adecvat și 
eficace de a evita fenomenul de „free-riding”, întrucât permite o identificare rapidă a 
societății care a propus substanța. Includerea în anexa I este efectuată de fapt întotdeauna în 
urma unei cereri depuse de către un solicitant. În concordanță cu regulamentul REACH, 
principiul „no data, no market” (în absența informațiilor nu se acordă accesul pe piață) ar 
trebui să se aplice și prezentului regulament.

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Includerea în anexa I a substanței active cu specificarea societății este un mijloc adecvat și 
eficace de a evita fenomenul de „free-riding”, întrucât permite o identificare rapidă a 
societății care a propus substanța. Doar societățile care au solicitat includerea unei 
substanțe active în anexa I sunt autorizate să emită scrisori de acces la dosarul substanței 
respective. În concordanță cu regulamentul REACH, principiul „no data, no market” (în 
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absența informațiilor nu se acordă accesul pe piață) ar trebui să se aplice și prezentului 
regulament.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O substanță activă care îndeplinește 
cel puțin unul dintre criteriile următoare 
este considerată drept substanță a cărei 
înlocuire este prevăzută, în conformitate cu 
procedura menționată la alineatul (2):

(1) Sunt considerate substanțe a căror
înlocuire este prevăzută, în conformitate cu 
procedura menționată la alineatul (2),
substanțele active care:

(a) consumul său zilnic acceptabil, doza 
acută de referință sau nivelul acceptabil 
de expunere al operatorului sunt cu mult 
mai mici decât cele ale majorității 
substanțelor active incluse în anexa I 
pentru același tip de produs;

(a) sunt persistente, bioacumulabile și 
toxice conform definiției de la anexa XIII 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

(b) substanța îndeplinește două dintre 
criteriile stabilite în anexa XIII la 
regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care 
sunt necesare pentru a putea fi 
considerată drept o substanță persistentă,
bioacumulativă și toxică;

(b) sunt foarte persistente și 
bioacumulabile conform criteriilor 
stabilite la anexa XIII din Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006,

(c) există motive de îngrijorare legate de 
natura efectelor critice, în speță efectele 
neurotoxice sau imunotoxice asupra 
dezvoltării, care, în combinație cu 
modurile tipice de utilizare, conduc la 
situații în care utilizarea lor ar continua 
să fie îngrijorătoare, chiar dacă sunt luate 
măsuri foarte restrictive de gestionare a 
riscurilor;

(c) îndeplinesc criteriile pentru a fi 
clasificate, în sensul Regulamentului 
(CE) nr. 1272/2008, ca și cancerigene din 
categoria 1A sau 1B, mutagene din 
categoria 1A sau 1B sau toxice pentru 
reproducere din categoria 1A sau 1B,

(d) substanța conține o proporție 
semnificativă de izomeri inactivi;

(d) sunt substanțe active care - ca și cele 
cu proprietăți care afectează sistemul 
endocrin, cele bioacumulabile și toxice 
sau cele foarte bioacumulabile - nu se 
încadrează la literele (a) și (b), pentru 
care există probe științifice cu privire la 
probabilitatea unor efecte grave asupra 
sănătății umane și a mediului și care 
suscită un nivel de îngrijorare echivalent 
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cu cel pentru alte substanțe enumerate la 
literele (a) și (b).

(e) substanța se clasifică sau îndeplinește 
criteriile pentru a fi clasificată, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008, drept substanță cancerigenă 
categoria 1A sau 1B, substanță mutagenă 
categoria 1A sau 1B sau substanță toxică 
pentru reproducere categoria 1A sau 1B; 
(f) se consideră, pe baza evaluării 
studiilor orientative recunoscute la nivel 
comunitar sau internațional sau a altor 
date disponibile, că substanța are efecte 
nocive asupra sistemului endocrin uman.

Justificare

Criteriile de identificare a substanțelor care pot fi înlocuite trebuie aliniate la cele prevăzute 
în Regulamentul REACH (articolul 57), din rațiuni de coerență și armonizare între cele două 
regulamente.  Cum Agenția (ECHA) va avea sarcina de a examina dacă o substanță activă 
îndeplinește criteriile, se recomandă armonizarea celor două regulamente.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepția cazului în care există 
dispoziții contrare în decizia de reînnoire a 
includerii unei substanțe active în anexa I, 
includerea se reînnoiește pentru o 
perioadă nelimitată.

(3) Cu excepția cazului în care există 
dispoziții contrare în decizia de reînnoire a 
includerii unei substanțe active în anexa I, 
reînnoirea includerii se verifică după o 
perioadă de zece ani.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia decide să 
reînnoiască includerea substanței active 
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în anexa I, se menționează numele 
solicitantului.

Justificare

Chiar și în cazul prelungirii includerii în anexa I a substanței active, însoțite de specificarea 
întreprinderii, în scopul unei mai mari transparențe și a comunicării reciproce a datelor, 
trebuie menționate numele solicitanților, aceștia putând fi astfel identificați mai rapid. 

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Industria are nevoie de mai multă flexibilitate în lanțul de aprovizionare. Într-adevăr, nu este 
ieșit din comun ca un produs să fie importat într-o țară și să fie introdus pe piață sub 
responsabilitatea unui distribuitor care nu este deținătorul autorizației sau, în cazul 
companiilor multinaționale, ca fiecare sucursală în parte să fie responsabilă de introducerea 
produsului pe piața din țara sa. Dispoziția potrivit căreia deținătorul autorizației și persoana 
responsabilă cu introducerea produsului pe piață trebuie să fie una și aceeași persoană ar 
crea un cadru foarte rigid și greu de pus în practică de către industrie.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragrafele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cererea de autorizație se depune la 
Agenție.

Cererea de autorizație comunitară se 
depune la Agenție.

Atunci când se solicită o autorizație 
națională într-un stat membru, 
solicitantul, după ce a obținut acordul 
statului în cauză, identifică autoritatea 
competentă responsabilă de evaluarea 
solicitării sale în sensul articolului 22.

Justificare

ECHA ar trebui să realizeze validarea inițială a tuturor cererilor de pe întreg teritoriul 
Comunității pentru ca autoritățile competente responsabile de evaluare să se poată concentra 
pe evaluarea în sine a cererilor. Posibilitatea de a alege autoritatea competentă pentru 
evaluare este în principal în avantajul întreprinderilor mici și mijlocii, întrucât acestea vor 
putea lucra cu autoritățile naționale din țara lor.

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Trebuie să se specifice clar că, în cazul în care solicitantul dorește să obțină o autorizație 
pentru o formulă-cadru, trebuie să prezinte o cerere unică de autorizare, care să cuprindă 
toate produsele incluse în formula respectivă.



PE439.175v02-00 26/72 AD\817224RO.doc

RO

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) substanțele active pe care le conține 
sunt enumerate în anexa I, li se atribuie un 
număr de înregistrare în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (5a), iar toate 
condițiile stabilite în respectiva anexă 
pentru substanțele active în cauză sunt 
îndeplinite;

Justificare

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

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea îndeplinirii de către produsul 
biocid a criteriilor stabilite la alineatul (1) 
litera (b) se bazează pe cât posibil pe 
informațiile existente cu privire la 
substanțele suspecte conținute în produsul 
biocid, pentru a reduce la minimum 
testele pe animale, în conformitate cu 
procedurile prevăzute în Directiva 
1999/45/CE și în Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008 în privința identificării 
pericolelor legate de produsele biocide și a 
evaluării ulterioare a riscurilor.

Justificare

Amendamentul încearcă să prevină testele inutile pe animale printr-o mai bună definire a 
procedurilor de comparare a informațiilor existente și în conformitate cu cele stipulate de 
REACH în privința limitelor din raportul de siguranță chimică.
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Evaluarea îndeplinirii de către 
produsul biocid a criteriilor stabilite la 
alineatul (1) literele (b) și (c) nu trebuie
să ia în considerare o substanță conținută 
în produsul biocid dacă concentrația 
acestei substanțe în produsul biocid este 
inferioară în raport cu:
(a) concentrațiile aplicabile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (3) din Directiva 
1999/45/CE
(b) valorile limită ale concentrației 
menționate în anexa I la Directiva 
67/548/CEE;
(c) valorile limită ale concentrației 
menționate în partea B a anexei II la 
Directiva 1999/45/CE;
(d) valorile limită ale concentrației 
menționate în partea B a anexei III la 
Directiva 1999/45/CE;
(e) concentrația limită indicată pentru o 
intrare aprobată în inventarul privind 
clasificarea și etichetarea stabilit la Titlul 
V din Regulamentul (CE) nr. 1271/2008;
(f) 0,1% masă supra masă (m/m) în cazul 
în care substanța întrunește criteriile 
stabilite în anexa XIII la Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006.

Justificare

Amendamentul încearcă să evite testele inutile pe animale printr-o mai bună definire a 
procedurilor de comparare a informațiilor existente și în conformitate cu cele stipulate de 
REACH în privința limitelor din raportul de siguranță chimică.
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Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a)  Comisia, în cooperare cu Agenția 
atunci când este necesar, oferă asistența 
necesară în materie tehnică și științifică 
autorităților competente ale statelor 
membre cu privire la autorizarea 
produselor, în special în legătură cu 
cerințele armonizate privind datele, 
procedurile de evaluare și deciziile 
statelor membre.

Justificare

Pentru a garanta implementarea uniformă a regulamentului pe teritoriul comunitar, Comisia 
trebuie să ofere cu promptitudine asistența necesară în materie tehnică și științifică 
autorităților competente ale statelor membre în scopul autorizării produselor.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În situațiile menționate la alineatele 
(1) și (2), solicitantul de autorizație 
furnizează autorităților competente:
(i) informațiile care trebuie oferite în mod 
specific la punctul de vânzare; 
(ii) instrucțiuni specifice privind utilizarea 
echipamentului de protecție
(iii) o broșură privind riscurile, beneficiile 
și utilizarea responsabilă a produsului
(iv) un raport anual privind incidentele, 
dacă este cazul.
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Justificare

Caracteristicile intrinseci ale unei substanțe active luate separat nu ar trebui să determine 
eligibilitatea acesteia pentru produsele cu risc scăzut, întrucât riscurile pot să fie legate mai 
mult din expunerea la produs decât de periculozitatea substanței active. Având în vedere că 
anumite biocide sunt folosite de nespecialiști este important să se garanteze siguranța acestor 
produse printr-o mai bună informare și printr-o utilizare prudentă a acestora. În final, 
industria trebuie să fie încurajată să își concentreze eforturile de cercetare și inovare către 
elaborarea de produse cu risc scăzut.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Cererile de autorizații naționale care 
implică o procedură de recunoaștere 
reciprocă pot fi depuse la autoritatea 
competentă în limba engleză, însoțite de 
documentele menționate la alineatul (1).

Justificare

Este esențial ca, în cazul cererilor care implică proceduri ulterioare de recunoaștere 
reciprocă, autoritatea competentă destinatară să accepte depunerea cererii și a documentelor 
însoțitoare în limba engleză. Acest lucru este foarte important pentru a evita traducerea 
aceleiași documentații în mai multe limbi europene, procedură costisitoare și care necesită 
mult timp.

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia, în cooperare cu Agenția 
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atunci când este necesar, poate oferi 
orientări tehnice și juridice fără caracter 
obligatoriu, accesibile în toate limbile 
oficiale ale Uniunii, destinate facilitării 
prezentării cererilor de autorizare 
prevăzute la articolele 18, 19 și 20, în 
special de către IMM-uri.

Justificare

Indicațiile și orientările Comisiei pot fi deosebit de importante pentru IMM-uri, întrucât este 
posibil ca acestea să nu aibă resursele și experiența necesare pentru a se conforma 
regulamentului. De asemenea, Comisia ar trebui să se asigure că acest serviciu este accesibil 
din punct de vedere lingvistic.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pentru consecvența cu articolul 16 alineatul (2a).

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AD\817224RO.doc 31/72 PE439.175v02-00

RO

Justificare

Pentru a evita comunicarea datelor confidențiale, în cazul în care producătorul substanței 
active autorizate este autorizat prin înscrierea în anexa I, amplasarea unității de producție ar 
trebui să rămână confidențială și să nu fie inclusă în informațiile legate de autorizarea 
produsului biocid. În schimb, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5a), numărul de 
includere trebuie să fie făcut public.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) modificarea permisă a compoziției 
respectivului produs biocid de referință 
exprimată sub forma unei reduceri a 
procentajului substanțelor active sau ca o 
modificare a procentajului substanțelor
inactive conținute de produsele biocide 
considerate a aparține respectivei formule-
cadru;  

Justificare

Textul de la litera (b) al acestui alineat trebuie să fie perfect coerent cu articolul 16 alineatul 
(6). Conținutul autorizației trebuie să țină seama și de această posibilitate.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul unei formulări-cadru, se 
atribuie un număr unic de autorizație 
pentru toate produsele biocide care 
aparțin respectivei formulări-cadru. 

Justificare

Este necesar un nou alineat pentru a preciza că în cazul unei formulări-cadru, se atribuie un 
număr unic de autorizație pentru toate produsele biocide care aparțin respectivei formulări-
cadru. Această clarificare lipsește din textul actual al propunerii de regulament.
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Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Se consideră că aplicarea evaluării comparative trebuie să țină cont în primul rând de 
existența unei experiențe de utilizare suficiente. Aceasta ar trebui să fie regula, nu excepția. 
Aplicarea evaluării comparative trebuie deci să se limiteze la reînnoirea autorizațiilor pentru 
acei biocizi ce conțin substanțe active care au fost identificate drept candidați la înlocuire în 
conformitate cu articolul 9.

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea comparativă se efectuează 
pentru toate produsele biocide care au 
același scop, după cel puțin cinci ani de 
experiență de utilizare.

Justificare

Se consideră că aplicarea evaluării comparative trebuie să țină cont în primul rând de 
existența unei experiențe de utilizare suficiente. Cinci ani constituie o perioadă suficientă 
pentru a acumula experiență în utilizarea unui produs.
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Pentru a aprecia dacă un produs poate fi eliminat de pe piață după ce a făcut obiectul unei 
evaluări comparative, trebuie întotdeauna luată în considerare, în cadrul evaluării 
riscurilor/beneficiilor conexe (a se vedea alineatul (3)), eficacitatea produsului și 
disponibilitatea produselor existente în număr și varietate suficientă pentru a trata 
contaminarea sau infestarea în cauză. Comparația trebuie să se axeze pe produsele biocide în 
cazul cărora s-a stabilit că există un risc și pentru care sunt necesare alternative.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Evaluările comparative ar trebui să se aplice numai cererilor de reînnoire a unei autorizații. 
Aceasta ar trebui să fie regula, nu excepția.
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Evaluările comparative ar trebui să se aplice numai cererilor de reînnoire a unei autorizații. 
Aceasta ar trebui să fie regula, nu excepția.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) pentru utilizările specificate în cerere 
există deja un alt produs biocid autorizat 
sau o metodă nechimică de combatere sau 
de prevenire care prezintă un risc 
semnificativ mai scăzut sau redus pentru 
sănătatea umană sau animală ori pentru 
mediul înconjurător și care a demonstrat o 
eficacitate echivalentă și absența unei 
creșteri semnificative a riscurilor în vreun 
alt parametru;

Justificare

Întrucât evaluarea comparativă trebuie să se focalizeze asupra acelor produse biocide care 
prezintă un risc identificat și pentru care este necesară găsirea unor alternative, este necesar 
ca substitutul să aibă aceeași eficacitate și să comporte același nivel de risc.
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul [...], precizând 
procedura care trebuie urmată în 
evaluarea comparativă a produselor 
biocide în vederea luării deciziei 
menționate la alineatul (3), precum și 
criteriile și algoritmii care trebuie utilizați 
în cadrul acestei evaluări.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la primirea 
unei cereri de autorizație națională 
menționată la articolul 15, autoritatea 
competentă destinatară validează 
respectiva cerere dacă aceasta 
îndeplinește următoarele cerințe:

(1) Persoana responsabilă de 
introducerea pe piață a unui produs 
biocid sau reprezentantul acesteia depune 
o cerere de autorizație națională sau 
comunitară la Agenție și îi comunică 
acesteia numele autorității competente a 
statului membru pe care l-a ales, care este 
responsabilă de evaluarea cererii 
(denumită în continuare „autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare”). 

(a) au fost prezentate informațiile 
menționate la articolul 18;

În termen de o lună de la primirea cererii, 
Agenția notifică disponibilitatea 
respectivei cereri în baza sa de date 
autorității competente responsabile de 
evaluare.

(b) cererea este însoțită de plata taxelor 
aplicabile în conformitate cu articolul 70.
Validarea nu include o evaluare a calității 
sau a pertinenței oricăror date sau 
justificări prezentate în scopul adaptării 
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cerințelor privind datele.

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

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În termen de trei săptămâni de la 
primirea cererii, Agenția validează 
respectiva cerere dacă: 

(a) au fost prezentate informațiile 
menționate la articolul 18; și
(b) cererea este însoțită de plata taxelor 
aplicabile în conformitate cu articolul 70. 
Validarea nu include o evaluare a calității 
sau a pertinenței oricăror date sau 
justificări prezentate în scopul adaptării 
cerințelor privind datele.

În termen de o lună de la primirea 
informațiilor suplimentare, autoritatea 
competentă destinatară stabilește dacă 
respectivele informații suplimentare 
prezentate sunt suficiente pentru 
validarea cererii. 
În cazul în care solicitantul nu prezintă 
informațiile solicitate în termenul stabilit, 
autoritatea competentă destinatară 
respinge cererea și informează 
solicitantul în acest sens.
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Justificare
ECHA ar trebui să realizeze validarea inițială a tuturor cererilor de pe întreg teritoriul 
Comunității pentru ca autoritățile competente responsabile de evaluare să se poată concentra 
pe evaluarea în sine a cererilor. În prezent, s-a ajuns la situații în care există diferențe 
procedurale în cazurile în care autoritățile competențe responsabile de evaluare verifică atât 
elemente administrative, cât și științifice. În ceea ce privește aprobarea cererilor, Agenția ar 
trebui să respecte aceleași termene ca cele prevăzute în REACH (articolul 20).

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care, pe baza validării 
efectuate în conformitate cu alineatul (1), 
autoritatea competentă destinatară 
consideră că cererea este completă, 
aceasta informează imediat solicitantul în 
acest sens.

(3) În cazul în care Agenția consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informațiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri și stabilește un 
termen rezonabil pentru transmiterea 
informațiilor în cauză. 
În termen de trei săptămâni de la primirea 
informațiilor suplimentare, Agenția 
stabilește dacă respectivele informații 
suplimentare prezentate sunt suficiente 
pentru validarea cererii. 
În cazul în care solicitantul nu prezintă 
cererea completă în termenul stabilit, 
Agenția respinge cererea și informează în 
acest sens solicitantul și autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare. În 
această situație, se rambursează o parte 
din taxele plătite Agenției în conformitate 
cu articolul 70.

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



PE439.175v02-00 38/72 AD\817224RO.doc

RO

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Deciziile Agenției luate în temeiul 
dispozițiilor alineatului (2) al treilea 
paragraf pot fi contestate în conformitate 
cu articolul 67.

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

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care, pe baza validării 
efectuate în conformitate cu alineatul (2), 
Agenția consideră că cererea este 
completă, aceasta informează imediat în 
acest sens solicitantul și autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare.

Justificare

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



AD\817224RO.doc 39/72 PE439.175v02-00

RO

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Substanțele active utilizate în produsele biocide au fost deja evaluate complet în vederea 
includerii lor în anexa I din regulament.  Nu este necesară o prevederea unei perioade atât de 
lungi de evaluare pentru a autoriza un produs biocid compus pe baza unor substanțe active 
autorizate.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Titularul autorizației sau reprezentantul 
acestuia depune o cerere de reînnoire a 
unei autorizații naționale la autoritatea 
competentă destinatară cu cel puțin 18 luni
înainte de data la care expiră autorizația 
respectivă. 

(1) Titularul autorizației sau reprezentantul 
acestuia depune o cerere de reînnoire a 
unei autorizații naționale la autoritatea 
competentă destinatară cu cel puțin 12 luni
înainte de data la care expiră autorizația 
respectivă.

Justificare

În absența unor noi date de evaluat, nu sunt necesare 18 luni pentru a reînnoi autorizația 
unui produs. 12 luni reprezintă o perioadă mai potrivită.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă destinatară (5) Autoritatea competentă destinatară 
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autorizează respectivul produs biocid în 
aceleași condiții ca autoritatea competentă 
de referință.

autorizează respectivul produs biocid în 
aceleași condiții ca autoritatea competentă 
de referință. În toate statele membre 
implicate se utilizează un număr unic de 
autorizație.

Justificare

Pentru simplificare, în cazul produselor pentru care s-a dat curs unei proceduri de 
recunoaștere reciprocă, este utilă atribuirea unui număr de autorizație unic în toate statele 
membre.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul [...], precizând 
criteriile și procedurile care trebuie 
respectate în atribuirea numărului unic 
de autorizație menționat la alineatul (5) al 
prezentului articol.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia, în urma consultării 
solicitantului, adoptă o decizie prin care 
stabilește dacă motivele prezentate de 
autoritatea competentă justifică refuzarea 
recunoașterii sau restricționarea autorizației 
naționale în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 72 alineatul (3). 
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Amendamentul 65

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această decizie se adoptă în termen de trei 
luni de la notificarea transmisă de 
autoritatea competentă menționată la 
primul paragraf. În cazul în care, în 
temeiul articolului 30, Comisia solicită 
avizul Agenției, perioada de trei luni se 
suspendă până la comunicarea avizului 
Agenției.

Justificare

Textul legislativ trebuie să stabilească clar limita de timp necesară pentru a dispune de o 
procedură eficientă de soluționare a dezacordurilor dintre statele membre. Pentru Comisie, 
trei luni reprezintă un termen adecvat pentru a prezenta o propunere de decizie prin care să 
justifice nerecunoașterea sau recunoașterea parțială a autorizațiilor.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În termen de o lună de la expirarea 
perioadei menționate la alineatul (7), 
autoritatea competentă de referință și 
autoritățile competente ale celorlalte state 
membre vizate autorizează respectivul 
produs biocid pe baza raportului de 
evaluare aprobat și a rezumatului aprobat 
al caracteristicilor produsului biocid.

(8) În termen de o lună de la expirarea 
perioadei menționate la alineatul (7), 
autoritatea competentă de referință și 
autoritățile competente ale celorlalte state 
membre vizate autorizează respectivul 
produs biocid pe baza raportului de 
evaluare aprobat și a rezumatului aprobat 
al caracteristicilor produsului biocid. În 
toate statele membre implicate se 
utilizează un număr unic de autorizație.

Justificare

Pentru simplificare, în cazul produselor pentru care s-a dat curs unei proceduri de 
recunoaștere reciprocă, este utilă atribuirea unui număr de autorizație unic în toate statele 
membre.
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Amendamentul 67

Propunere de regulament 
Articolul 28 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 68

Propunere de regulament 
Articolul 28 – alineatul 9 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această decizie se adoptă în termen de trei 
luni de la notificarea transmisă de 
autoritatea competentă menționată la 
primul paragraf. În cazul în care, în 
temeiul articolului 30, Comisia solicită 
avizul Agenției, perioada de trei luni se 
suspendă până la comunicarea avizului 
Agenției.

Justificare

Textul legislativ trebuie să stabilească clar limita de timp necesară pentru a dispune de o 
procedură eficientă de soluționare a dezacordurilor dintre statele membre. Pentru Comisie, 
trei luni reprezintă un termen adecvat pentru a prezenta o propunere de decizie prin care să 
justifice nerecunoașterea sau recunoașterea parțială a autorizațiilor.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Comisia adoptă acte delegate în 
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conformitate cu articolul [...], precizând 
criteriile și procedurile care trebuie 
respectate în atribuirea numărului unic 
de autorizație menționat la alineatul (8).

Amendamentul 70

Propunere de regulament 
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea 
notificării, Comisia prezintă o propunere 
de decizie. În cazul în care, în temeiul 
articolului 30, Comisia solicită avizul 
Agenției, perioada de trei luni se suspendă 
până la comunicarea avizului Agenției.

Justificare

Textul legislativ trebuie să stabilească clar limita de timp necesară pentru soluționarea 
dezacordurilor dintre statele membre. Pentru Comisie, trei luni reprezintă un termen adecvat 
pentru a prezenta o propunere de decizie prin care să justifice nerecunoașterea sau 
recunoașterea parțială a autorizațiilor.
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Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) produsele biocide destinate utilizării 
de către consumatorii casnici sau de către 
specialiști, în funcție de condițiile și 
instrucțiunile de utilizare care sunt 
similare în cadrul Uniunii Europene și 
care întrunesc criteriile enumerate la 
articolul 33a.

Justificare

Unul dintre principalele obiective ale sistemului de autorizare al Uniunii este acela de a 
asigura evaluări de siguranță a produsului uniforme, standarde egale de protecție a 
consumatorilor și implementarea armonizată a cerințelor în toate statele membre. Produsele 
biocide care sunt utilizate într-un mod similar pe cuprinsul UE, ar trebui să beneficieze de 
sistemul de autorizare al Uniunii. Aceste produse sunt utilizate în cadru casnic sau 
profesional ca mijloc pragmatic și eficient din punct de vedere financiar pentru a proteja 
sănătatea publică, reducând, astfel, incidența bolilor infecțioase. Aceste produse au 
instrucțiuni de folosire simple și clare.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 33a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Produsele biocide cu condiții similare de 

utilizare
În conformitate cu litera (ba) de la 
articolul 33 alineatul (1), un produs este 
considerat produs biocid cu condiții de 
utilizare similare în cazul în care sunt 
îndeplinite toate criteriile următoare: 
(i) are condiții similare de utilizare în 
toată Uniunea Europeană, în 
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conformitate cu instrucțiunile de 
utilizare;
(ii) este deja introdus pe piață sau 
urmează să fie introdus pe piață în cel 
puțin [...] state membre în termen de doi 
ani de la acordarea autorizației;
Pentru a defini sau adapta numărul de 
state membre menționat la punctul (ii), 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul […].   

Justificare

Criteriile se bazează pe aplicarea și utilizarea direcționată și consecventă a acestor tipuri de 
produse pe cuprinsul UE, precum și contribuția pozitivă a acestora la protecția siguranței 
oamenilor și animalelor. Anexa VI stabilește principiile pentru evaluarea dosarelor pentru 
produsele biocide pentru a asigura un înalt nivel armonizat de protecție a oamenilor și a 
mediului. Aceasta implică evaluarea detaliată a riscului produselor pe durata utilizării lor.

Amendamentul 74

Propunere de regulament 
Articolul 35 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Perioada de nouă luni pentru elaborarea și transmiterea unui aviz de către Agenție este mult 
prea lungă, deoarece avizul se elaborează pe baza unei evaluări deja existente, realizate de 
autoritatea responsabilă de evaluare. 3 luni reprezintă o perioadă mai potrivită.
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Amendamentul 75

Propunere de regulament 
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

În absența unor noi date de evaluat, nu sunt necesare 18 luni pentru a reînnoi autorizația 
unui produs. 12 luni reprezintă o perioadă mai potrivită.

Amendamentul 76

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) modificări ale sursei sau compoziției 
substanței active.

Justificare

 Modificarea originii unei substanțe active utilizate într-un produs biocid trebuie notificată 
pentru că poate afecta siguranța produsului.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O modificare a unei autorizații existente 
ar trebui să intre într-una din categoriile 
următoare menționate la literele (ua), 
(ub) și (uc) de la articolul 3. 
(a) modificare administrativă;
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(b) modificare minoră sau
(c) modificare majoră.

Justificare

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

Amendamentul 78

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile și procedurile menționate la 
primul paragraf se bazează, fără a se 
limita la acestea, pe următoarele 
principii:
(a) în cazul modificărilor administrative 
aduse autorizațiilor se aplică o procedură 
de notificare simplificată;
(b) în cazul modificărilor minore aduse 
autorizației se stabilește o perioadă de 
evaluare redusă;
(c) în cazul modificărilor majore, o 
perioadă de timp proporțională cu 
anvergura modificărilor solicitate.  

Justificare

Deși unele detalii cu privire la proceduri pot fi specificate în dispozițiile de aplicare, textul 
legislativ trebuie să definească clar principiile fundamentale aplicate diferitelor tipuri de 
modificări care pot fi aduse autorizațiilor pentru produse existente.
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Amendamentul 79

Propunere de regulament 
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O autoritate competentă a unui stat 
membru (denumit în continuare „stat 
membru de introducere”) poate să acorde o 
autorizație de comerț paralel pentru ca un 
produs biocid autorizat într-un alt stat 
membru (denumit în continuare „stat 
membru de origine”) să fie introdus pe 
piață și utilizat în statul membru de 
introducere dacă stabilește că produsul 
biocid în cauză este esențial identic în ceea 
ce privește compoziția cu un produs biocid 
deja autorizat în statul membru respectiv 
(denumit în continuare „produsul de 
referință”).

(1) O autoritate competentă a unui stat 
membru (denumit în continuare „stat 
membru de introducere”) poate să acorde o 
autorizație de comerț paralel pentru ca un 
produs biocid autorizat într-un alt stat 
membru (denumit în continuare „stat 
membru de origine”) să fie introdus pe 
piață și utilizat în statul membru de 
introducere dacă stabilește că produsul 
biocid în cauză este identic în ceea ce 
privește compoziția cu un produs biocid 
deja autorizat în statul membru respectiv 
(denumit în continuare „produsul de 
referință”).
(Acest amendament se aplică întregului 
articol 44. Adoptarea sa va necesita 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Justificare

Pentru realizarea unui echilibru corespunzător între comerțul liber cu bunuri și un mediu 
mercantil sigur, autorizațiile de comercializare paralelă trebuie limitate la produse identice, 
cu substanțe active și coformulanți provenind din aceeași sursă.

Amendamentul 80

Propunere de regulament 
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Se consideră că un produs biocid este 
identic cu produsul de referință dacă: 

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

(a) a fost realizat de același producător 
sau de unul cu care acesta este asociat, 
ori pe bază de licență, prin aplicarea 
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fabrica; aceluiași proces de fabricație; 
(b) substanțele inactive prezente și tipul de 
formulă sunt fie identice, fie similare; 

(b) caracteristicile și conținutul de 
substanțe active și tipul de formulă sunt 
identice; și

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

(c) este identic sau echivalent în ceea ce 
privește coformulanții prezenți, 
dimensiunile, materialele și forma 
ambalajului, din punctul de vedere al 
efectelor potențial negative asupra 
siguranței produsului în raport cu 
sănătatea omului sau a animalelor, ori cu 
impactul asupra mediului. 

Justificare

Pentru asigurarea coerenței, condițiile prevăzute pentru un produs esențialmente identic 
trebuie înlocuite cu cele prevăzute pentru un produs identic.

Amendamentul 81

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) numărul de includere a substanțelor 
active pe care le conține produsul și, dacă 
este cazul, scrisoarea de acces a 
solicitantului, în conformitate cu articolul 
50.

Justificare

Pentru asigurarea coerenței cu articolul 8 alineatul (5a) și pentru ca solicitantul să posede 
documentul necesar pentru accesarea datelor.

Amendamentul 82

Propunere de regulament 
Articolul 44 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) denumirea și adresa titularului 
autorizației în statul membru de origine și, 
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dacă este cazul, scrisoarea de acces, în 
conformitate cu articolul 50;

Justificare

Pentru a garanta că solicitantul este în posesia documentului necesar pentru accesarea 
datelor.

Amendamentul 83

Propunere de regulament 
Articolul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 15, un 
experiment sau un test efectuat în scop de 
cercetare sau dezvoltare care implică 
introducerea pe piață a unui produs biocid 
neautorizat sau a unei substanțe active 
destinate exclusiv utilizării într-un produs 
biocid poate avea loc numai în cazul unei 
activități științifice de cercetare și 
dezvoltare sau în cazul unei activități de 
cercetare și dezvoltare orientate către 
produse și procese și conform condițiilor 
prevăzute la al doilea și al treilea paragraf.

(1) Prin derogare de la articolul 15, un 
experiment sau un test efectuat în scop de 
cercetare sau dezvoltare care implică 
introducerea pe piață a unui produs biocid 
neautorizat sau a unei substanțe active 
destinate exclusiv utilizării într-un produs 
biocid poate avea loc numai în cazul unei 
activități științifice de cercetare și 
dezvoltare sau în cazul unei activități de 
cercetare și dezvoltare orientate către 
produse și procese și conform condițiilor 
prevăzute la al doilea și al treilea paragraf.

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

În cazul activităților științifice de cercetare 
și dezvoltare, persoana care intenționează 
să realizeze experimentul sau testul 
informează autoritatea competentă înainte 
de a începe respectiva activitate, cu 
condiția ca volumul de substanțe active 
sau de produse biocide care pot fi 
eliberate în cursul experimentului sau al 
testului să nu depășească o tonă pe an. 
Persoana respectivă elaborează și ține 
evidențe scrise care conțin detalii privind 
identitatea produsului biocid sau a 
substanței active, datele cu privire la 
etichetare și cantitățile furnizate și 
întocmește un dosar care să conțină toate 
datele disponibile privind efectele posibile 
asupra sănătății umane sau animale sau 
impactul asupra mediului. La cerere, 
persoanele implicate comunică aceste 
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informații autorității competente.
În cazul activităților de cercetare și 
dezvoltare orientate asupra produselor și 
proceselor, înainte de introducerea pe piață 
a produsului biocid sau a substanței active, 
persoana care intenționează să desfășoare 
experimentul sau testul comunică 
informațiile prevăzute la al doilea paragraf 
autorității competente a statului membru în 
care are loc introducerea pe piață.

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

(2) Un produs biocid neautorizat sau o 
substanță activă destinată utilizării 
exclusive într-un produs biocid nu se 
introduc pe piață în scopul niciunui 
experiment sau test care poate implica sau 
duce la eliberarea produsului biocid în 
mediu, decât dacă autoritatea competentă a 
evaluat datele furnizate de persoana care 
dorește să introducă pe piață un astfel de 
produs și a emis o autorizație națională în 
acest sens, autorizație care limitează 
cantitățile de utilizat și zonele de tratat și
care poate să impună totodată și alte 
condiții. Autoritatea competentă 
informează fără întârziere Comisia și alte 
autorități competente cu privire la 
autorizația națională emisă.

(2) Un produs biocid neautorizat sau o 
substanță activă destinată utilizării 
exclusive într-un produs biocid nu se 
introduc pe piață în scopul niciunui 
experiment sau test care poate implica sau 
duce la eliberarea produsului biocid în 
mediu, decât dacă autoritatea competentă a 
evaluat datele furnizate de persoana care 
dorește să introducă pe piață un astfel de 
produs și a emis un aviz pozitiv în acest 
sens, care poate să impună totodată și alte 
condiții. În lipsa unui aviz din partea 
autorității competente în termen de 30 de 
zile de la notificarea informațiilor cerute 
la alineatul (1), produsul biocid sau 
substanța activă pot fi introduse pe piață 
în scopul experimentului sau al testului 
notificat.

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

(3) Dacă se efectuează un experiment sau 
un test într-un stat membru diferit de cel în 
care produsul biocid este introdus pe piață, 
solicitantul informează autoritatea 
competentă a statului membru pe teritoriul 
căruia urmează să fie efectuate 
experimentele sau testele. Solicitantul 
elaborează și ține evidențe scrise care 
conțin detalii privind identitatea 
produsului biocid sau a substanței active, 
datele cu privire la etichetare și cantitățile 
furnizate și întocmește un dosar care să 
conțină toate datele disponibile privind 
efectele posibile asupra sănătății umane 
sau animale sau impactul asupra 
mediului. La cerere, solicitantul 
comunică aceste informații autorității 
competente.
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În cazul în care experimentele sau testele 
propuse menționate la alineatele (1) și (2) 
sunt susceptibile să aibă efecte nocive 
asupra sănătății umane sau animale sau un 
impact negativ inacceptabil asupra 
mediului, autoritatea competentă din statul 
membru în cauză poate fie să le interzică, 
fie să le autorizeze sub rezerva oricăror 
condiții pe care le consideră necesare 
pentru prevenirea consecințelor 
menționate. Autoritatea competentă 
informează fără întârziere Comisia și alte 
autorități competente cu privire la astfel de 
măsuri.

În cazul în care experimentele sau testele 
propuse menționate la alineatele (1) și (2) 
sunt susceptibile să aibă efecte nocive 
asupra sănătății umane sau animale sau un 
impact negativ inacceptabil asupra 
mediului, autoritatea competentă din statul 
membru în cauză poate fie să le interzică, 
fie să le autorizeze sub rezerva oricăror 
condiții pe care le consideră necesare 
pentru prevenirea consecințelor 
menționate. Autoritatea competentă 
informează fără întârziere Comisia și alte 
autorități competente cu privire la astfel de 
măsuri.

(4) Comisia adoptă măsuri pentru a preciza 
cantitățile totale maxime aplicabile de 
substanțe active sau produse biocide care 
pot fi eliberate în cursul experimentelor, 
precum și informațiile minimale care 
trebuie furnizate în conformitate cu 
alineatul (2). 

(4) Comisia adoptă măsuri pentru a preciza 
cantitățile totale maxime aplicabile de 
substanțe active sau produse biocide care 
pot fi eliberate în cursul experimentelor, 
precum și informațiile minimale care 
trebuie furnizate în conformitate cu 
alineatul (2). 

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 72 alineatul (4).

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 72 alineatul (4).

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Etichetele articolelor sau materialelor 
tratate care conțin unul sau mai multe 
produse biocide care, în condiții normale 
și previzibile de utilizare, ar putea fi 
eliberate în mediu sau ar putea veni în 
contact direct cu omul trebuie să cuprindă 
următoarele informații:

(a) denumirile tuturor substanțelor active 
care au fost utilizate pentru tratarea 

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

au fost încorporate în articole sau
materiale, utilizând, acolo unde este 
posibil, nomenclatura recunoscută la 
nivel internațional;

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

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

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

(c) orice frază de pericol sau de precauție 
care figurează în autorizația pentru 
produsul biocid respectiv.

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

Marcajul de pe etichetă poate fi imprimat 
pe articolul sau materialul tratat, pe 
ambalaj, pe instrucțiunile de utilizare sau 
pe garanția articolului sau materialului 
tratat, cu condiția să fie clar, vizibil, ușor 
de citit și suficient de rezistent.

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

Dispozițiile de la acest alineat nu aduc 
atingere cerințelor privind etichetarea sau 
informarea prevăzute în legislația 
sectorială specifică aplicabilă articolelor 
și materialelor tratate.

Amendamentul 85

Propunere de regulament 
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) solicitantul ulterior are un acord scris 
sub forma unei scrisori de acces, în 
conformitate cu articolul 50, 
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folosească informațiile respective, 

Justificare

Primul solicitant nu este neapărat proprietarul datelor. Trebuie prevăzută și o opțiune care 
să-i permită unui al doilea solicitant să fie sau să devină coproprietar al datelor, ca rezultat 
al împărtășirii acestora sau al dezvoltării lor în comun.

Amendamentul 86

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) solicitantul ulterior este considerat, și 
el, coproprietar al datelor.

Justificare

Primul solicitant nu este neapărat proprietarul datelor. Trebuie prevăzută și o opțiune care 
să-i permită unui al doilea solicitant sau întreprindere să fie sau să devină coproprietar al 
datelor, ca rezultat al împărtășirii acestora sau al dezvoltării lor în comun.

Amendamentul 87

Propunere de regulament 
Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Agenția introduce toate informațiile 
din lista menționată la alineatul (2) 
identificate cu un cod unic în Registrul 
comun de date privind produsele biocide, 
completat cu toate detaliile identitare și cu 
o legătură trimițând la identitatea 
primului solicitant și la proprietarul 
datelor.

Justificare

Registrul trebuie să conțină toate elementele cu valoare informativă și documentele care 
figurează în listă. Pentru evitarea confuziilor, atunci când se trimit corecturi sau titluri de 
studii cu denumire similară, este preferabilă identificarea numerică a fiecărui document 
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transmis. Legătura care trimite la proprietarul datelor și la solicitant asigură respectarea 
drepturilor de proprietate.

Amendamentul 88

Propunere de regulament 
Articolul 49 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Informațiile prezentate în sensul 
Directivei 98/8/CE sau în sensul 
prezentului regulament beneficiază de 
protecția datelor în condițiile prevăzute de 
prezentul articol. Perioada de protecție 
pentru aceste informații începe în 
momentul transmiterii informațiilor.

(1) Informațiile prezentate în sensul 
Directivei 98/8/CE sau în sensul 
prezentului regulament beneficiază de 
protecția datelor în condițiile prevăzute de 
prezentul articol. Perioada de protecție 
pentru aceste informații începe în 
momentul transmiterii informațiilor. 
Fiecărui document identificat cu codul 
unic în conformitate cu articolul 48 
alineatul (4) i se atribuie separat o dată de 
trimitere.

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

Justificare

În Directiva 98/8/CE, cerințele privind protecția datelor nu au fost niciodată stabilite în mod 
clar. Dat fiind că data trimiterii dosarului nu poate coincide cu data trimiterii tuturor 
informațiilor, fiecărei trimiteri ulterioare de date i se atribuie separat o dată de trimitere. 
Protejarea individuală a fiecărui element informativ reflectă mai bine situația reală, 
deoarece fiecare dintre acestea este rezultatul unei investiții a proprietarului său.

Amendamentul 89

Propunere de regulament 
Articolul 49 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2) primul paragraf, perioada 

eliminat
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de protecție pentru informațiile transmise 
unui stat membru în cadrul sistemelor sau 
practicilor naționale pentru aprobarea 
produselor biocide, înainte de 
transmiterea lor în sensul Directivei 
98/8/CE sau al prezentului regulament, se 
încheie la data care survine prima dintre 
data de expirare a oricărei perioade 
rămase, prevăzute de normele naționale, 
și 14 mai 2014, cu excepția cazului în care 
informațiile au fost generate după 14 mai 
2000.

Justificare

Chiar dacă, în ceea ce privește protecția datelor, acest articol aduce îmbunătățiri în 
comparație cu prevederile Directivei 98/8/CE, diferențierea datelor noi de cele existente nu 
se justifică. Motivul rezidă în aceea că legislațiile naționale nu acoperă decât în proporție 
redusă piața biocidelor. Acolo unde astfel de cadre legislative există, statele membre, de fapt, 
nu le-au aplicat. Mai mult, eliminarea acestei distincții ar alinia în mai mare măsură 
dispozițiile prezentului regulament la REACH.

Amendamentul 90

Propunere de regulament 
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă nu se ajunge la un astfel de acord 
timp de două luni de la formularea cererii 
conform articolului 51 alineatul (2), 
solicitantul potențial informează fără 
întârziere Agenția și proprietarul 
informațiilor în legătură cu acest lucru. În 
termen de două luni de la data la care a fost 
informată în legătură cu imposibilitatea 
ajungerii la un acord, Agenția acordă 
solicitantului potențial dreptul de a se referi 
la testele sau studiile care implică 
efectuarea de teste pe animale vertebrate. 
Tribunalele naționale sunt cele care decid
cu privire la valoarea proporțională a 
costurilor pe care solicitantul potențial 
trebuie să le plătească proprietarului 
datelor.

(3) Dacă nu se ajunge la un astfel de acord 
timp de două luni de la formularea cererii 
conform articolului 51 alineatul (2), atât 
proprietarul datelor, cât și solicitantul 
potențial informează fără întârziere 
Agenția în legătură cu acest lucru. În 
termen de două luni de la data la care a fost 
informată în legătură cu imposibilitatea 
ajungerii la un acord, Agenția acordă 
solicitantului potențial dreptul de a se referi 
la testele sau studiile care implică 
efectuarea de teste pe animale vertebrate. 
Un organ de arbitraj din cadrul Agenției 
decide cu privire la valoarea proporțională 
a tuturor costurilor legate de elaborarea și 
utilizarea informațiilor pe care solicitantul 
potențial trebuie să le plătească 
proprietarului datelor.
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Justificare

În cazul în care cele două părți nu pot ajunge la un acord. Agenția trebuie să fie 
încunoștințată de amândouă, deoarece imposibilitatea de a ajunge la un acord li se datorează 
amândurora. Pentru a asigura că utilizarea în comun a datelor se desfășoară armonios la 
nivelul UE, Comisia ar trebui să instituie un organism de arbitraj comunitar. 

Amendamentul 91

Propunere de regulament 
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul unui produs biocid deja 
autorizat în conformitate cu articolele 15, 
25 sau 28 și atunci când toate perioadele de 
protecție a informațiilor conform 
articolului 49 au expirat, autoritatea 
competentă care a primit cererea sau 
Agenția poate accepta ca un solicitant 
ulterior de autorizație să utilizeze
informațiile furnizate de primul solicitant,
iar dacă perioadele de protecție a 
informațiilor confor articolului 49 nu au 
expirat, autoritatea primitoare sau 
Agenția pot accepta ca solicitantul 
ulterior să utilizeze informațiile furnizate 
de primul solicitant în conformitate cu 
articolul 52, dar în ambele cazuri numai 
în măsura în care solicitantul ulterior poate 
demonstra că produsul biocid este similar 
și că substanțele active sunt echivalente din 
punct de vedere tehnic cu cele ale 
produsului autorizat anterior, inclusiv în 
ceea ce privește gradul de puritate și natura 
impurităților.

Justificare

Similitudinea și echivalența tehnică trebuie demonstrate chiar dacă protecția datelor nu s-a 
terminat, însă un solicitant ulterior dorește să utilizeze în comun datele.
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Amendamentul 92

Propunere de regulament 
Articolul 54 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale pentru a stabili dacă 
producătorii de substanțe active 
comercializate pentru a fi utilizate în 
produse biocide au prezentat Comisiei 
informațiile referitoare la substanțele 
active menționate în anexa II sau posedă 
o scrisoare de acces la un dosar care 
îndeplinește condițiile menționate în 
anexa II.

Justificare

Respectarea dispozițiilor cuprinse în regulament trebuie garantată prin controale oficiale, 
efectuate de autoritățile competente naționale.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Din trei în trei ani, începând cu 2013, 
autoritățile competente prezintă Comisiei 
un raport privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament pe teritoriile lor. 
Raportul cuprinde:

(3) În fiecare an, începând cu 2013, 
autoritățile competente prezintă Comisiei 
un raport privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament pe teritoriile lor. 
Raportul cuprinde:

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații cu privire la cazurile de 
intoxicație cu produse biocide.

(b) informații cu privire la cazurile de 
intoxicație cu produse biocide, precum și 
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eventualele efecte asupra sănătății 
persoanelor mai sensibile, precum copiii, 
femeile însărcinate sau bolnavii;

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) date privind efectele asupra mediului.

Amendamentul 96

Propunere de regulament 
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia elaborează un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament și mai ales privind funcționarea 
procedurii comunitare de autorizare și 
recunoașterea reciprocă, până la data de 1 
ianuarie 2019 și ulterior din trei în trei 
ani. Comisia transmite raportul 
Parlamentului European și Consiliului.

Pe baza acestui raport, Comisia stabilește 
dacă ar fi oportun să propună 
modificarea prezentului regulament. 

Justificare

Raportul Comisiei trebuie să se afle la baza unui proces de revizuire urmărind să reducă în 
cât mai mare măsură dificultățile identificate. 
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Amendamentul 97

Propunere de regulament 
Articolul 55 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) producătorii de substanțe active 
(nume și adrese, inclusiv locurile în care 
se află unitățile de producție); 

Justificare

Unitățile de producție constituie informații comerciale și concurențiale, care nu trebuie 
publicate. Solicitantul are dreptul să ceară o autorizație pentru aplicații finale multiple ale 
unui produs, care însă nu sunt, neapărat, toate în deja uz, unele dintre acestea trebuind, prin 
urmare, să fie rezervate pentru a fi utilizate în viitor.

Amendamentul 98

Propunere de regulament 
Articolul 55 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) amplasarea unității de producție a 
unui produs biocid; 

Justificare

Unitățile de producție constituie informații comerciale și concurențiale, care nu trebuie 
publicate. Solicitantul are dreptul să ceară o autorizație pentru aplicații finale multiple ale 
unui produs, care însă nu sunt, neapărat, toate în deja uz, unele dintre acestea trebuind, prin 
urmare, să fie rezervate pentru a fi utilizate în viitor.

Amendamentul 99

Propunere de regulament 
Articolul 55 – alineatul 2 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) data emiterii autorizației și data 
expirării acesteia; 
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Justificare

Este esențial ca unele informații referitoare la solicitant incluse în autorizații să rămână 
confidențiale. Data eliberării și data expirării autorizațiilor sunt informații sensibile, care 
trebuie protejate.

Amendamentul 100

Propunere de regulament 
Articolul 55 – alineatul 2 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) doze și instrucțiuni de utilizare. 

Justificare

Este esențial ca unele informații referitoare la solicitant incluse în autorizații să rămână 
confidențiale. Dozele și instrucțiunile depind de tipul de aplicație, precum și de 
caracteristicile intrinseci ale produsului și coformulanților, din care cauză este deci necesar 
să li se asigure o protecție corespunzătoare.

Amendamentul 101

Propunere de regulament 
Articolul 58 – alineatul 2 – primul paragraf – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Etichetele nu trebuie să inducă în eroare 
și, în niciun caz, nu trebuie să conțină 
indicațiile „produs biocid cu risc scăzut”,
„netoxic”, „inofensiv” sau indicații 
similare. În plus, pe etichetă trebuie să fie 
menționate clar și indelebil următoarele 
informații: 

(2) Etichetele nu trebuie să inducă în eroare 
și, în niciun caz, nu trebuie să conțină 
indicațiile „netoxic”, „inofensiv” sau 
indicații similare. În plus, pe etichetă 
trebuie să fie menționate clar și indelebil 
următoarele informații: 

Justificare

Cei care introduc pe piață produse cu grad redus de periculozitate ar trebui încurajați și ar 
trebui să li se permită să le facă publicitate în mod adecvat.
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Amendamentul 102

Propunere de regulament 
Articolul 58 – alineatul 2 – primul paragraf – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) instrucțiunile de utilizare și doza, 
exprimată în unități metrice și/sau astfel ca 
utilizatorul să le poată înțelege și să le 
perceapă semnificația, pentru fiecare 
utilizare prevăzută de autorizație;

Justificare

Doza trebuie să fie exprimată astfel ca utilizatorul să o poată înțelege și să-i perceapă 
semnificația. Uneori, în special în cazul utilizatorilor neprofesioniști, exprimarea dozei în 
unități metrice este greu de înțeles de către beneficiar. Dacă este necesar, exprimarea dozei 
în unități metrice trebuie să fie tradusă în termeni pe înțelesul consumatorului, a căror 
semnificație să poată fi percepută de acesta. 

Amendamentul 103

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia pune la dispoziție pe internet 
o listă cu toate substanțele active 
disponibile pe piața internă.
Persoana responsabilă pentru 
introducerea pe piață a produselor biocide 
pune la dispoziție pe internet o listă a 
acestor produse. Aceste site web asigură o 
mai mare transparență pentru 
consumatori și facilitează colectarea 
rapidă și facilă de date cu privire la 
proprietățile acestor produse și la 
condițiile lor de utilizare. 
Accesul la site-urile web menționate 
anterior nu este restricționat și nici
condiționat, iar conținutul site-urilor este 
actualizat în permanență. Adresele 
relevante ale site-urilor web sunt indicate 
vizibil pe eticheta produselor biocide.
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Justificare

Toți utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a obține în timp util informații detaliate, fie 
pentru ca informația să fie completă, fie pentru a pune la dispoziția consumatorilor indicații 
corecte privind condițiile de utilizare, păstrare și tratament al produsului. Informațiile de pe 
site-ul internet completează și detaliază indicațiile înscrise pe etichetă, astfel ca utilizatorii 
care au nevoie de date specifice, de obicei disponibile prin consultarea unor specialiști cu 
pregătire medicală, să le poată obține fără dificultate.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fișele de siguranță cuprind următoarele 
informații:
(a) categoriile relevante de produse a
căror substanță activă a fost inclusă în 
anexa I;
(b) numele a cel puțin unui stat membru 
în care a fost autorizat produsul;
(c) numărul autorizației produsului biocid 
ca atare sau prezent într-un articol sau 
material tratat.

Justificare

La fel ca informațiile cerute cu privire la producătorii de substanțe active, fișele de siguranță 
care însoțesc biocidele ar trebui să cuprindă, și ele, aceste informații, pentru a ajuta 
autoritățile de control și autoritățile competente să verifice originea substanțelor prezente în 
produsele introduse pe piață. 

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Publicitatea pentru produsele biocide 
nu trebuie să se refere la produs într-un 
mod care poate induce în eroare în privința 
riscurilor produsului pentru sănătatea 

(3) Publicitatea pentru produsele biocide 
nu trebuie să se refere la produs într-un 
mod care poate induce în eroare în privința 
riscurilor produsului pentru sănătatea 
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umană sau pentru mediu. În niciun caz, 
publicitatea unui produs biocid nu conține 
indicațiile „produs biocid cu risc scăzut”,
„netoxic”, „inofensiv” sau alte indicații 
similare.

umană sau pentru mediu. În niciun caz, 
publicitatea unui produs biocid nu conține 
indicațiile „netoxic”, „inofensiv” sau alte 
indicații similare.

Justificare

Cei care introduc pe piață produse cu grad redus de periculozitate ar trebui încurajați și ar 
trebui să li se permită să le facă publicitate în mod adecvat. 

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) taxa se percepe numai atunci când 
este efectiv necesară; și

Justificare

Taxele ar trebui raportate la cantitatea de muncă cerută fiind, în consecință, proporționale 
cu aceasta. O taxă anuală nediferențiată nu este acceptabilă, iar taxele ar trebui plătite 
numai atunci când sunt efectiv necesare.

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În cursul programului de lucru, Comisia 
decide, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 72 alineatul (4), 
includerea, precum și condițiile includerii, 
unei substanțe active în anexa I la prezentul 
regulament sau, în cazurile în care nu sunt 
îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 4 
sau în care informațiile și datele solicitate 
nu au fost transmise în termenul prescris, 
neincluderea respectivei substanțe active în 
anexa I la prezentul regulament. În decizie 
se specifică data la care devine efectivă 

În cursul programului de lucru, Comisia 
decide, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 72 alineatul (4), 
includerea, precum și condițiile includerii, 
unei substanțe active în anexa I la prezentul 
regulament sau, în cazurile în care nu sunt 
îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 4 
sau în care informațiile și datele solicitate 
nu au fost transmise în termenul prescris, 
neincluderea respectivei substanțe active în 
anexa I la prezentul regulament. În decizie 
se specifică data la care devine efectivă 
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includerea în anexa I. includerea în anexa I, și anume la doi de la 
adoptarea deciziei.

Justificare

Textul legislativ ar trebui să menționeze clar termenele aplicabile. Termenul de doi ani a fost 
convenit în prealabil de către autoritățile competente.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Acest amendament stipulează termene mai scurte pentru eliminarea de pe piață, deoarece 
utilizatorii din aval ai biocidului trebuie să-și cunoască obligațiile și etapa în care se află 
revizuirea substanțelor active.

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eliminarea, depozitarea și utilizarea 
stocurilor existente de produse biocide 
pentru care autoritatea competentă a 
statului membru a respins o cerere de 
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autorizare depusă în conformitate cu 
alineatul (3) sau a decis să nu acorde 
autorizarea sunt permise până la 
scurgerea a 18 luni de la respingerea sau 
decizia respectivă.

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 47, articolele 
și materialele tratate conținând produse 
biocide care nu sunt autorizate în 
Comunitate sau în cel puțin un stat 
membru, care erau disponibile pe piață la 
…  [JO: a se insera data menționată la 
articolul 85 primul paragraf], se pot 
introduce în continuare pe piață până la 
data unei decizii de acordare a autorizației 
pentru aceste produse biocide, dacă cererea 
de autorizare se depune până la 1 ianuarie 
2017 cel târziu. În cazul refuzului de a 
acorda o autorizație pentru introducerea pe 
piață a unui produs biocid, articolele și 
materialele tratate care conțin acest produs 
biocid nu se mai introduc pe piață după 
trecerea unei perioade de șase luni de la 
decizia respectivă. 

Prin derogare de la articolul 47, articolele 
și materialele tratate conținând produse 
biocide care nu sunt autorizate în 
Comunitate sau în cel puțin un stat 
membru, care erau disponibile pe piață la 
…  [JO: a se insera data menționată la 
articolul 85 primul paragraf], se pot 
introduce în continuare pe piață până la 
data unei decizii de acordare a autorizației 
pentru aceste produse biocide, dacă cererea 
de autorizare se depune până la 1 ianuarie 
2015 cel târziu. În cazul refuzului de a 
acorda o autorizație pentru introducerea pe 
piață a unui produs biocid, articolele și 
materialele tratate care conțin acest produs 
biocid nu se mai introduc pe piață după 
trecerea unei perioade de șase luni de la 
decizia respectivă. 

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eliminarea, depozitarea și utilizarea 
stocurilor existente de produse biocide, 
care nu sunt autorizate pentru utilizarea 
respectivă de către autoritatea competentă 
sau de către Comisie, sunt permise pentru 
perioada care survine ultima dintre
perioada de 12 luni de la data deciziei 
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menționate la primul paragraf de la 
articolul 80 alineatul (2) și perioada de 12 
luni de la data menționată la al doilea 
paragraf de la articolul 80 alineatul (2).

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 82 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82
Măsuri tranzitorii cu privire la materialele 

care intră în contact cu alimentele

eliminat

(1) Cererile de autorizare a produselor 
biocide, care sunt materiale care intră în 
contact cu alimentele și erau disponibile 
pe piață la [JO: a se insera data 
menționată la articolul 85 primul 
paragraf], se depun până la 1 ianuarie 
2017 cel târziu.
Materialele care intră în contact cu 
alimentele, care erau disponibile pe piață 
la [JO: a se insera data menționată la 
articolul 85 primul paragraf] și pentru 
care a fost depusă o cerere în 
conformitate cu alineatul (1), se pot 
introduce în continuare pe piață până la 
data deciziei de acordare a autorizării sau 
de refuzare a acordării autorizării. În 
cazul refuzului de a acorda o autorizație 
pentru introducerea pe piață a unui astfel 
de produs biocid, acest produs biocid nu 
se mai introduce pe piață după trecerea 
unei perioade de șase luni de la decizia 
respectivă.
Materialele care intră în contact cu 
alimentele, care erau disponibile pe piață 
la [JO: a se insera data menționată la 
articolul 85 primul paragraf] și pentru 
care nu a fost depusă o cerere în 
conformitate cu alineatul (1), se pot 
introduce în continuare pe piață pentru o 
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perioadă de șase luni de la data 
menționată la alineatul (1).
(2) Eliminarea, depozitarea și utilizarea 
stocurilor existente de produse biocide, 
care nu sunt autorizate pentru utilizarea 
respectivă de către autoritatea competentă 
sau de către Comisie, sunt permise pentru 
perioada care survine ultima dintre 
perioada de douăsprezece luni de la data 
deciziei menționate la alineatul (1) al 
doilea paragraf și perioada de 
douăsprezece luni de la data menționată 
la alineatul (1) al treilea paragraf.

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare 
al propunerii, întrucât acest lucru ar duce la duplicarea evaluării și reglementărilor. 
Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004 privind materialele care vin în contact cu alimentele. În cazul în care se 
aduc modificări normelor privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare, 
acestea ar trebui să fie abordate printr-o revizuire a legislației privind materialele care intră 
în contact cu produsele alimentare, nu prin extinderea domeniului de aplicare al 
regulamentului privind produsele biocide.

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 83 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Fabricarea și comercializarea substanțelor active care urmează să fie utilizate în produse 
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biocide ar trebui permisă numai producătorilor care contribuie la sistem. Aceasta este 
modalitatea optimă de a face față problemei „pasagerilor clandestini”, prin supravegherea 
adecvată a pieței substanțelor active.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 83 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă obligația de a stabili ce produse biocide există pe piața lor 
și dacă producătorul substanței active a depus un dosar pentru anexa I, și de a proceda apoi 
în consecință.

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 83a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 83a
Raportarea

Până la ...*, Comisia prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la măsurile adecvate de promovare 
a utilizării durabile a diferitelor tipuri de 
produse biocide. Pe baza acestui raport, 
Comisia prezintă, după caz, propuneri 
legislative.
___________

* Doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 3.7 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilitatea în timpul depozitării și durata 
de conservare vor fi determinate în 
general pe baza stabilității substanței 
active. În cazul unei substanțe active cu 
descompunere rapidă, stabilitatea în 
timpul depozitării și durata de conservare 
pot fi determinate prin alte metode 
științifice valabile, ca de exemplu, 
extrapolarea datelor analitice ale 
substanței active rezultate în urma 
experimentelor de învechire a produsului 
până la atingerea pragului de eficacitate.

Justificare

Testele de stabilitate standard care se bazează pe măsurările și cuantificările substanței 
active nu sunt indicate pentru produse care conțin substanțe active cu descompunere rapidă, 
precum hipocloritul de sodiu. Aceste substanțe sunt cunoscute pentru descompunerea lor mai 
rapidă decât nivelurile orientative acceptate (limitele specificate de FAO și OMS). De aceea, 
în astfel de cazuri, este mai indicat să se determine stabilitatea și durata de conservare prin 
alte metode, ca, de exemplu, extrapolarea datelor analitice ale substanței active rezultate în 
urma experimentelor de învechire a produsului până la atingerea pragului de eficacitate.

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Anexa V – Grupa principală 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipul de produs 20: - Tipul de produs 20: Dezinfectante pentru 
produsele alimentare și alimentele pentru 
animale
Produse utilizate la dezinfectarea 
produselor alimentare sau a alimentelor 
pentru animale prin combaterea 
organismelor dăunătoare.

Justificare

Este necesar să se păstreze produsele biocide de tip 20 din precedenta directivă 98/80/CE 
(„Produse pentru protecția produselor alimentare sau a alimentelor pentru animale”), dar 
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definiția acestora trebuie modificată întrucât aceste produse biocide nu sunt conservanți, ci 
dezinfectanți (în consecință, definiția mai veche crea confuzii). De exemplu, produsele 
utilizate pentru dezinfectarea alimentelor de agenții patogeni pentru om, precum Salmonella, 
nu îndeplinesc cerințele impuse de regulamentele privind aditivii din furaje. Într-adevăr, 
produsele nu au un efect pozitiv asupra hranei pentru animale și nici nu îi sporesc 
performanțele.



PE439.175v02-00 72/72 AD\817224RO.doc

RO

PROCEDURĂ
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