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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga uredbe o dajanju v promet in uporabi biocidnih pripravkov je preoblikovanje 
obstoječega zakonodajnega okvira Evropske unije, ki ga trenutno ureja Direktiva 98/8/ES in 
ki bi posledično nehala veljati.

Biocidni pripravki so proizvodi, ki vsebujejo aktivne snovi, namenjene uničenju in odstranitvi 
katerega koli organizma, ki škoduje zdravju ljudi ali živali ter okolju, ga naredijo 
neškodljivega, preprečijo njegovo delovanje ali ga kakorkoli drugače nadzorujejo. Biocidni 
pripravki, uporabljeni v razsodnih količinah, so del vsakdanjega življenja v naši družbi, saj 
preprečujejo širitev bolezni in vzdržujejo visoko raven higiene v gosto poseljenem okolju. 
Nekateri med temi pripravki lahko postanejo zelo nevarni. 

Trgovanje z biocidnimi pripravki v EU se ocenjuje na približno 900 milijonov EUR letno, 
količina proizvodov, ki so dani na trg, pa znaša 90 000 ton letno. Direktiva 98/8/ES je prvo 
zakonodajno besedilo za urejanje stopenj uvajanja na trg in za uporabo teh proizvodov. 
Komisija je s tem predlogom uredbe uvedla vrsto izboljšav različnih vidikov zakonodajnega 
okvira, kot sta dolžina postopkov za dovoljenja in ocenjevanje aktivnih snovi in biocidnih 
pripravkov ter uvedba centraliziranega postopka, natančnih pravil za vzporedno trgovanje in 
obveznosti deliti dognanja študij o vretenčarjih.

Predlog uredbe, o katerem se razpravlja, ustreza potrebam po reviziji in poenostavitvi ter 
pravilno obravnava obstoječe težave. Vendar pripravljavka mnenja meni, da je ta predlog 
treba dodatno izboljšati, da bi dosegli naslednje cilje:

– kar največja poenostavitev postopkov za dovoljenja in ocenjevanje aktivnih snovi v 
biocidnih pripravkih, raziskovalnih in razvojnih dejavnosti ter sistema nacionalnih tarif,

– večje poenotenje evropskega trga in nacionalnih zakonodajnih pristopov, zlasti z boljšo 
opredelitvijo postopkov vzajemnega priznavanja, centraliziranega dodeljevanja dovoljenj in 
varovanja občutljivih podatkov,

– zmanjšanje stroškov in odstranitev upravnih ovir zlasti za mala in srednja podjetja tako, da 
se jim zagotovi ustrezna tehnična, jezikovna in upravna podpora v sistemu, ki je lahko zelo 
zapleten, zlasti ob pomanjkanju izkušenj,

– večje varstvo potrošnikov z ustreznim sistemom označevanja, ki bi ustrezal ravni tveganja 
in predvidel uporabne in ne ponavljajoče se informacije za varovanje zdravja vseh 
potrošnikov, zlasti neizkušenih.

Zato pripravljavka mnenja predlaga vrsto sprememb besedila Komisije, ki so v skladu z 
zgoraj povedanim in obravnavajo vprašanja, ki jih po postopku skupnih pristojnosti (člen 50 
poslovnika) obravnava odbor IMCO. Poleg sprememb členov 25, 28, 44, 47, 54, 58 in 62 v 
skupni pristojnosti odborov pripravljavka mnenja želi predložiti dodatne izboljšave tudi v 
drugih delih besedila, da bi se:

(a) izboljšali postopki in pripomočki za dostop do podatkov, da bi se ustvarili pogoji za 
uzakonitev pojava tako imenovanih „slepih potnikov“ ali „koristoljubcev (free-riders)“, zlasti 
z izboljšanjem opredelitve iz člena 83,
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(b) skrajšalo trajanje in s tem stroški postopkov validacije in ocenjevanja zahtevkov, 
sprejemanje sklepov Komisije in pristojnih organov ali obnove dovoljenj,

(c) bolje opredelile upravne ali manjše spremembe okvirnih formulacij ali odobrenih 
proizvodov znotraj iste okvirne formulacije;

(d) odpravila neupravičena diskriminacija nekaterih dezinfekcijskih proizvodov, ki ne 
ustrezajo izjemam iz člena 5,

(e) upoštevala možnost, da se proizvod zamenja, ko je dal želene rezultate,

(f) izboljšali postopki vzajemnega priznavanja nacionalnih dovoljenj,

(g) uravnovesili pogoji za vzporedno trgovino enakih proizvodov, ki imajo isti vir in 
sestavine,

(h) izboljšali pogoji za označevanje proizvodov in materialov, ob tem pa bi se razlikovalo 
med tistimi, ki lahko izpuščajo biocidne pripravke, in tistimi, ki tega ne morejo. Treba bi bilo 
bolje opredeliti označbe na oznaki in njeno postavitev, da bi se zagotovila učinkovita in 
ustrezna informacija,

(i) prilagodile določbe pravilnika obstoječi zakonodaji, zlati uredbi REACH in ureditvi za 
fitofarmacevtska sredstva ter pri odpravljanju razlikovanja med novimi in že obstoječimi 
podatki določbam o raziskavah in razvoju in vlogi agencije.

Pripravljavka mnenja v tem mnenju ne bo upoštevala sprememb, potrebnih za prilagoditev 
novemu sistemu delegiranih aktov, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba, saj jih bo sprejel 
pristojni odbor. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Komisija za dosego najvišje ravni 
varovanja zdravja ljudi in živali ter okolja 
v dveh letih od začetka veljavnosti te 
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uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o ustreznih ukrepih za 
spodbujanje trajnostne uporabe različnih 
vrst biocidnih pripravkov. To poročilo 
lahko zajema vprašanja o usposabljanju, 
certificiranju in ponovnem certificiranju 
poklicnih uporabnikov, uvedbi 
informativnih točk za nepoklicne 
uporabnike, sprejetju nacionalnih načrtov 
za zmanjšanje tveganj pri uporabi 
biocidnih pripravkov, uporabi najboljših 
tehnologij, ki so na voljo, obveznosti 
obveščanja pristojnih organov o nesrečah, 
uporabi potrebne opreme in drugih 
ukrepih za zmanjšanje tveganja, razvoju 
kazalnikov tveganja za posamezno 
kategorijo pripravkov, ukrepih proti 
nezakonitim pripravkom, smernicah za 
shranjevanje, recikliranje in uničenje 
pripravkov, onesnaženju tal in zraka ter 
uporabi v gosto naseljenih območjih ali 
na območjih z visoko gostoto 
prehrambenih virov. Komisija na podlagi 
tega poročila po potrebi predstavi 
zakonodajne predloge. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Treba je ohraniti 20. vrsto biocidnih pripravkov iz predhodne direktive 98/80/ES 
(„konzervansi za hrano ali krmo“), vendar je potrebna sprememba njene opredelitve, glede 
na to, da ti biocidni pripravki niso konzervansi, temveč dezinfekcijska sredstva (zato je stara 
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opredelitev povzročala zmedo). Pripravki za razkuževanje krme, okužene s človeškimi 
patogeni, kakršna je salmonela, na primer ne izpolnjujejo zahtev iz predpisov o krmnih 
dodatkih. Seveda pripravki nimajo dobrega vpliva na krmo, niti ne izboljšajo njene 
učinkovitosti.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Z omejevanjem dovoljenj za vzporedno trgovanje za enake proizvode, ki temeljijo na istem 
viru aktivnih snovi in sestavin, se doseže razumnejše ravnotežje med prosto trgovino dobrin in 
varnim tržnim okoljem. Enak pristop se je uporabil za dajanje v promet fitofarmacevtskih 
proizvodov.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Za večjo jasnost, da ne bi izključili tistih, ki so opravili naložbe v okviru sedanjega 
regulativnega okvira, je koristno navesti Direktivo 98/8/ES.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Snovi, ki so v stiku z živili, ne bi smele biti vključene v področje uporabe tega predloga, saj bi 
to vodilo do dvojnega urejanja in ocenjevanja. Snovi, ki so v stiku z živili, že ureja okvirna 
uredba (ES) št. 1935/2004 o snoveh, ki so v stiku z živili. Če bodo kakršne koli spremembe v 
zvezi s pravili, ki urejajo snovi, ki so v stiku z živili, bi jih bilo treba obravnavati z revizijo 
zakonodaje o snoveh, ki so v stiku z živili, ne z razširitvijo področja uporabe uredbe o 
biocidnih pripravkih.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Ta uredba vzpostavlja okvir za prosti 
pretok biocidnih pripravkov na notranjem 
trgu, obenem pa zagotavlja visoko raven 
varovanja zdravja ljudi, živali in okolja. 
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Določbe te uredbe temeljijo na 
previdnostnem načelu, da bi zagotovili, da 
aktivne snovi ali pripravki, dani v promet, 
nimajo škodljivega vpliva na zdravje ljudi 
in živali ali na okolje. Državam članicam 
zlasti ne onemogoča uporabe 
previdnostnega načela, kadar obstaja 
znanstvena negotovost glede tveganja za 
zdravje ljudi in živali ali za okolje, ki ga 
predstavljajo biocidni pripravki, ki naj bi 
bili odobreni na njihovem ozemlju. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Cilj

Cilj te uredbe je visoka raven varovanja 
zdravja ljudi in okolja. Posebej je treba 
paziti na varstvo otrok, nosečnic in 
bolnikov.

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(pa) Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 
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27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, 
namenjenih za stik z živili, in o 
razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 
89/109/EGS1;
________
1 UL L 338 z dne 13. 11. 2004, str. 4.

Obrazložitev

Snovi, ki so v stiku z živili, ne bi smele biti vključene v področje uporabe tega predloga, saj bi 
to vodilo do dvojnega urejanja in ocenjevanja. Snovi, ki so v stiku z živili, že ureja okvirna 
uredba (ES) št. 1935/2004 o snoveh, ki so v stiku z živili. Če bodo kakršne koli spremembe v 
zvezi s pravili, ki urejajo snovi, ki so v stiku z živili, bi jih bilo treba obravnavati z revizijo 
zakonodaje o snoveh, ki so v stiku z živili, ne z razširitvijo področja uporabe uredbe o 
biocidnih pripravkih.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „pogojno nevarna snov“ (f) „pogojno nevarna snov“

vsaka snov, razen aktivne snovi, ki ima 
neželene učinke na ljudi, živali ali okolje in 
jo vsebuje biocidni pripravek ali nastaja v 
njem v taki koncentraciji, da lahko 
povzroča nevarnost takšnega vpliva;

vsaka snov, razen aktivne snovi, ki ima 
neželene učinke na ljudi, živali ali okolje in 
jo vsebuje biocidni pripravek ali nastaja v 
njem v taki koncentraciji, da lahko 
povzroča nevarnost takšnega učinka.

Takšna snov bi bila, če ni drugih razlogov 
za njeno oporečnost, v skladu z Direktivo 
67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi1 običajno 
opredeljena kot nevarna in bi bila v 
biocidnem pripravku prisotna v 
koncentraciji, zaradi katere bi pripravek 
veljal za nevarnega v skladu z določbami 
Direktive 1999/45/ES ali Uredbe (ES) št. 
1272/2008;
________
1UL 196, 16.8.1967, str. 1.
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Obrazložitev

Dodatek odraža že obstoječo opredelitev v Direktivi 98/8/ES in se dodaja, osvežen v skladu z 
novo zakonodajo, za večjo jasnost in doslednost.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k)„tretirana snov ali izdelek“ (k) „tretirana snov ali izdelek“

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

vsaka snov, mešanica, material ali izdelek, 
ki je bil tretiran z biocidnimi pripravki ali 
jih vsebuje, s ciljem, da ti pripravki 
opravljajo biocidno nalogo, za katero so 
namenjeni;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe razširja obseg tretiranih izdelkov in materialov na izdelke, kot so 
premazi, ki so bili zaščiteni, ali izdelki z zunanjim učinkom, na primer komarniki, ki vsebujejo 
biocidni pripravek. Ocena se torej izvede na kemijski ravni.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) „izjava o dostopnosti podatkov“ (q) „izjava o dostopnosti podatkov“

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

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

Dodane pojasnitve imajo za cilj boljšo opredelitev izjave o dostopnosti podatkov.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka s 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Snovi, ki so v stiku z živili, ne bi smele biti vključene v področje uporabe tega predloga, saj bi 
to vodilo do dvojnega urejanja in ocenjevanja. Snovi, ki so v stiku z živili, že ureja okvirna 
uredba (ES) št. 1935/2004 o snoveh, ki so v stiku z živili. Če bodo kakršne koli spremembe v
zvezi s pravili, ki urejajo snovi, ki so v stiku z živili, bi jih bilo treba obravnavati z revizijo 
zakonodaje o snoveh, ki so v stiku z živili, ne z razširitvijo področja uporabe uredbe o 
biocidnih pripravkih.

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Treba je opredeliti tipe sprememb, ki se lahko izvedejo na obstoječem dovoljenem biocidnem 
pripravku (sprememba naslova, imena podjetja itd.).
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Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ub) „manjša sprememba“
sprememba obstoječega dovoljenja, ki je 
ne moremo šteti kot upravno spremembo, 
saj zahteva manjšo ponovno oceno 
tveganja za javno zdravje ali okolje ali 
učinkovitosti proizvoda ter ne vpliva 
negativno na stopnjo tveganja javnega 
zdravja ali okolja ali na učinkovitost
pripravka;

Obrazložitev

Treba je opredeliti tipe sprememb, ki se lahko izvedejo na obstoječem dovoljenem biocidnem 
pripravku.

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(uc) „večja sprememba“
sprememba obstoječega dovoljenja, ki je 
ne moremo šteti kot upravno ali manjšo 
spremembo.

Obrazložitev

Treba je opredeliti tipe sprememb, ki se lahko izvedejo na obstoječem dovoljenem biocidnem 
pripravku.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Bodoči zahtevki za vključitev

1. Bodoči predlagatelj za vključitev 
aktivne snovi iz Priloge I se pri agenciji 
pozanima, ali:
(a) je aktivna snov navedena v Prilogi I,
(b) je že bila vložena zahteva za vključitev 
iste aktivne snovi v Prilogo I,
(c) je enaka snov registrirana v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006.
2. Bodoči predlagatelj hkrati s zahtevkom 
agenciji pošlje:
(a) svoje splošne osebne podatke, kot je 
določeno v oddelku 1 Priloge VI Uredbe 
(ES) št. 1907/2006, razen oddelkov 1.2 in 
1.3,
(b) podatke o identiteti aktivne snovi, kot 
je določeno v oddelku 2 Priloge VI Uredbe 
(ES) št. 1907/2006,
(c) zahteve za informacije, za katere so 
potrebne nove študije, v katerih bi bili 
udeleženi vretenčarji,
(d) zahteve za informacije, za katere so 
potrebne nove študije.
3. Če ista aktivna snov ni vključena v 
Prilogo I ali ni registrirana v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006, agencija 
ustrezno obvesti bodočega predlagatelja, 
drugače pa mu nemudoma posreduje 
imena in naslove prejšnjih predlagateljev 
in registracijskih zavezancev ter povzetke 
študij, ki so že bili posredovani.
4. Agencija obenem obvesti prejšnjega 
predlagatelja oziroma registracijskega 
zavezanca o imenu in naslovu bodočega 
predlagatelja za vključitev v Prilogo I. 
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Študije na vretenčarjih, ki so na voljo, se v 
skladu s poglavjem XI te uredbe 
posredujejo bodočemu predlagatelju.

Obrazložitev

Namen opisanih postopkov je preprečiti podvajanje testov na vretenčarjih in izpolniti zahteve
po podatkih iz Priloge II. Obveza informirati je vzajemna po uredbi REACH, ker bo Agencija 
imela potrebno infrastrukturo in izkušnje za izvajanje tega postopka.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Predlagana dopolnitev jasneje odraža koncept vključitve v Prilogo I. Ob vključitvi je treba 
predložiti dokumentacijo o najmanj enem reprezentativnem biocidnem pripravku, katerega 
aktivna snov izpolnjuje predpisane pogoje.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Aktivna snov in opredelitev 
referenčnega vira aktivne snovi za 
določitev tehnične enakovrednosti, kot je 
opredeljena v členu 3(1)(u), se, kjer je to 
primerno, vključita v Prilogo I skupaj z 
navedbo katerega koli izmed naslednjih 
pogojev:
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Obrazložitev

V skladu z informacijami iz podatkov, predloženih skupaj s prošnjo za vključitev, je zaradi 
tehnične enakosti treba obrazložiti, iz katerega vira prihaja aktivna snov za vpis. Zaradi večje 
doslednosti je pomembno kemikalijo, opisano v Prilogi I, povezati s podatki, ki so bili 
predloženi ob njenem vpisu. 

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

O izključitvi je treba odločiti na temelju analize tveganja (kombinacija nevarnosti in 
izpostavljenosti). Če se znanstveno dokaže, da so vsa tveganja v zvezi s tem proizvodom pod 
nadzorom, je treba aktivne snovi dovoliti.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Pomembno je črtati določbo, ki brez znanstvene podlage diskriminira nekatere vrste 
proizvodov. Preventivna izključitev ni učinkovita za trgovanje, predvsem pa ni ustrezna za 
inovacije, saj krči paleto snovi, ki bi se v prihodnosti lahko uporabljale kot biocidni pripravki. 
Ti pripravki, od rodenticidov in razkuževalnih sredstev do insekticidov, so izredno koristni v 
nekaterih delih Evrope, kjer so ukrepi za odpravo podgan ali mrčesa bistveni za higieno in 
okolje.
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) aktivne snovi, opredeljene v členu 57(f) 
Uredbe (ES) št. 1907/2006 kot snovi, ki so 
po svojih lastnostih endokrini motilci.

(d) aktivne snovi, opredeljene v členu 57(f) 
Uredbe (ES) št. 1907/2006 kot snovi, ki so 
po svojih lastnostih endokrini motilci. Za 
določanje povzročiteljev endokrinih 
motenj se uporabljajo posebna merila v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS1.
______
1UL L 309, 24. 11. 2009, str. 1.

Obrazložitev

Ker trenutno ne obstajajo merila za odobritev povzročiteljev endokrinih motenj, jih je treba 
sprejeti v skladu z Uredbo 1107/2009/ES o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, ki 
velja od 24. novembra 2009.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točki a in b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

Predlagatelji lahko niso zakoniti imetniki vseh podatkov, ki utemeljujejo vlogo: primerno je 
predvideti uporabo izjave dostopnosti podatkov.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Predlagatelj vloži vlogo za vključitev 
aktivne snovi v Prilogo I ali za naknadne 
spremembe pogojev za vključitev aktivne 
snovi pri Evropski agenciji za kemikalije 
(v nadaljnjem besedilu: agencija) in jo 
obvesti o nazivu pristojnega organa države 
članice, ki ga je izbral za oceno njegove
vloge. Navedeni pristojni organ (v 
nadaljnjem besedilu: ocenjevalni pristojni 
organ) je odgovoren za oceno vloge.

1. Predlagatelj vloži vlogo za vključitev 
aktivne snovi v Prilogo I ali za naknadne 
spremembe pogojev za vključitev aktivne 
snovi pri Evropski agenciji za kemikalije 
(v nadaljnjem besedilu: agencija). Agencija 
navede naziv pristojnega organa države 
članice, ki ga je izbrala za oceno vloge. 
Navedeni pristojni organ (v nadaljnjem 
besedilu: ocenjevalni pristojni organ) je 
odgovoren za oceno vloge.

Obrazložitev

Preprečiti je treba kopičenje vlog pri posameznih državah. Na ta način bo mogoče zagotoviti 
uravnoteženo porazdelitev nalog med državami članicami.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Agencija vsaki vlogi določi referenčno 
številko, ki se uporablja za vso 
korespondenco v zvezi z vlogo, dokler 
aktivna snov ni vključena v Prilogo I, in 
datum vložitve, ki ustreza datumu, ko je 
agencija prejela vlogo. 

Obrazložitev

Številka protokola, ki se dodeli vsaki zahtevi, bo omogočilo jasno prepoznavnost 
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posameznega upravnega postopka, da bi se zadevne informacije in podatki, ki se nanje 
nanašajo, hitro našli. 

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – prvi pododstavek – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. V treh tednih po prejemu vloge agencija 
validira vlogo, če so izpolnjene naslednje 
zahteve:

Obrazložitev

Agencija bi se morala pri potrjevanju zahtev držati rokov, določenih v uredbi REACH (člen 
20), da bi bila bolj v skladu z obstoječo zakonodajo.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija v dveh mesecih po prejemu 
dodatnih informacij ugotovi, ali so 
predložene dodatne informacije zadostne 
za validacijo vloge.

Agencija v treh tednih po prejemu 
dodatnih informacij ugotovi, ali so 
predložene dodatne informacije zadostne 
za validacijo vloge.

Obrazložitev

Mogoče je dovoliti dodatne roke za vpis vseh podatkov v register Skupnosti, to pa ne sme 
upočasniti ocenjevanje vlog.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Poleg vključitve aktivnih snovi v Prilogo I, ki se nanaša na podjetje, je vpis posameznih 
informacij dodaten, ustrezen in učinkovit način, da bi se izognili koristoljubju (free-riding). S 
tem vpisom se povečata tudi preglednost in možnost širitve podatkov.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija po prejemu mnenja agencije 
odloči o vlogi za vključitev aktivne snovi v 
Prilogo I. Navedena odločitev za 
spremembo nebistvenih določb iz te uredbe 
z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 72(4).

5. Komisija po prejemu mnenja agencije 
odloči o vlogi za vključitev aktivne snovi v 
Prilogo I. Navedena odločitev za 
spremembo nebistvenih določb iz te uredbe 
z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 72(4). Ko se Komisija odloči za 
vključitev aktivne snovi v Prilogo I, se 
navede ime predlagatelja/predlagateljev.

Obrazložitev

Vključitev aktivne snovi, povezane s podjetjem, v Prilogo I, je ustrezno in učinkovito orodje, 
da bi se izognili koristoljubju (free-riding), saj omogoča, da se hitro ugotovi, katero podjetje 
je predložilo snov. Vključitev v Prilogo I je namreč vedno posledica vloge predlagatelja. V 
skladu z uredbo REACH je treba načelo „brez podatkov ni trga“ uporabiti tudi v tej uredbi.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Vključitev aktivne snovi, povezane s podjetjem, v Prilogo I, je ustrezno in učinkovito orodje, 
da bi se izognili koristoljubju (free-riding), saj omogoča, da se hitro ugotovi, katero podjetje 
je predložilo snov. Samo podjetja, ki so prosila za vključitev aktivne snovi v Prilogo I, imajo 
pravico izdajati izjave o dostopnosti podatkov o tej snovi. V skladu z uredbo REACH je treba 
načelo „brez podatkov ni trga“ uporabiti tudi v tej uredbi.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Aktivne snovi, ki izpolnjujejo vsaj eno 
izmed naslednjih meril, štejejo za možne 
snovi za zamenjavo skladno s postopkom 
iz odstavka 2:

1. Aktivne snovi štejejo za možne snovi za 
zamenjavo skladno s postopkom iz 
odstavka 2, kadar:

(a) dopustni dnevni vnos, akutni 
referenčni odmerek ali sprejemljive ravni 
izpostavljenosti delavca so občutno nižje 
kot pri večini aktivnih snovi, vključenih v 
Prilogo I za isto vrsto pripravkov;

(a) so obstojne, se kopičijo v organizmih 
in so strupene v skladu z opredelitvijo v 
Prilogi XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006;

(b) ustreza dvema meriloma za to, da šteje 
za snov, ki je obstojna, se kopiči v 
organizmih in je strupena, kot je določeno 
v Prilogi XIII k Uredbi (ES) 

(b) so zelo obstojne in se kopičijo v 
organizmih v skladu z merili iz Priloge 
XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006;
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št. 1907/2006;
(c) obstajajo razlogi za skrb v zvezi z 
naravo kritičnih učinkov, predvsem 
razvojnih nevrotoksičnih ali 
imunotoksičnih učinkov, ki v kombinaciji 
z vzorci uporabe povzročijo uporabo, ki 
lahko tudi ob zelo restriktivnih ukrepih za 
obvladovanje tveganja še vedno zbuja 
pomisleke;

(c) izpolnjujejo merila za razvrstitev iz 
Uredbe (ES) št. 1272/2008 med 
kancerogene snovi kategorije 1A in 1B, 
mutagene snovi kategorije 1A in 1B ali 
snovi, ki so strupene za razmnoževanje iz 
kategorije 1A in 1B;

(d) vsebuje velik delež neaktivnih 
izomerov;

(d) so aktivne snovi, kot so povzročitelji 
endokrinih motenj, snovi, ki se kopičijo v 
telesu in strupene snovi ali snovi, ki se 
močno kopičijo v telesu in ne sodijo pod 
točki a) in b), zanje pa obstajajo 
znanstveni dokazi o možnih resnih 
posledicah za zdravje ljudi in za okolje, ter 
ki so enako zaskrbljujoče kot snovi iz točk 
a) in b).

(e) je bila v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1272/2008 razvrščena kot rakotvorna 
kategorije 1A ali 1B, mutagena kategorije 
1A ali 1B ali strupena za razmnoževanje 
kategorije 1A ali 1B, oziroma izpolnjuje 
merila za tako razvrstitev; 
(f) na podlagi ocene Skupnosti ali 
mednarodno dogovorjenih smernic za 
preskuse ali drugih razpoložljivih 
podatkov velja za snov, ki je po svojih 
lastnostih endokrini motilec, ki ima lahko 
neželene učinke na ljudi.

Obrazložitev

Merila za opredelitev snovi, ki bi se lahko zamenjale, je treba zaradi doslednosti in 
poenotenja pravilnikov uskladiti z merili iz uredbe REACH (člen 57). Ker bo Evropska 
agencija za kemikalije morala preučiti, ali aktivna snov, ki jo vsebuje biocidni pripravek, 
ustreza kateremu od navedenih meril, je usklajenost z obema pravilnikoma priporočljiva.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če v odločitvi o obnovitvi vključitve 
aktivne snovi v Prilogo I ni drugače 
določeno, velja obnovitev za neomejeno 
obdobje.

3. Če v odločitvi o obnovitvi vključitve 
aktivne snovi v Prilogo I ni drugače 
določeno, se obnovitev vključitve preveri 
vsakih deset let.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 1a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se Komisija odloči za obnovitev 
vključitve aktivne snovi v Prilogo I, se 
navede ime predlagatelja.

Obrazložitev

Tudi v primeru ponovne vključitve aktivne snovi, povezane s podjetjem, v Prilogo I, je treba 
zaradi boljše preglednosti in širitve podatkov omeniti imena predlagateljev, da bi bilo možno 
njihovo hitro prepoznavanje. 

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Industrija zahteva večjo prilagodljivost dobavne verige. Dejansko se ne zgodi redko, da je za 
uvoz pripravka v državo in njegovo dajanje v promet odgovoren distributer, ki pa ni imetnik 
dovoljenja, ali, v primeru večnacionalnih podjetij, da je vsako sestrsko podjetje odgovorno za 
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dajanje pripravka v promet v svoji državi. Določba, da sta imetnik dovoljenja in oseba, ki je 
odgovorna za dajanje pripravka v promet, ista oseba, bi povzročila zelo tog in nepraktičen 
okvir, v katerem bi morala industrija delovati.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vloga za dovoljenje se vloži pri agenciji.

Vloga za dovoljenje Skupnosti se vloži pri 
agenciji.

Če je potrebna dodelitev nacionalnega 
dovoljenja v državi članici, predlagatelj, 
ob predhodnem dogovoru z zadevno 
državo, v vlogi navede organ, pristojen za 
ocenjevanje.

Obrazložitev

Evropska agencija za kemikalije mora opraviti začetno ocenjevanje vseh zahtev na ravni 
Skupnosti, da bi se nacionalni ocenjevalni organ lahko osredotočil na dejansko oceno vloge. 
Možnost izbire ocenjevalnega pristojnega organa je koristna zlasti za mala in srednja 
podjetja, ki lahko sodelujejo s svojimi nacionalnimi organi.

Predlog spremembe 36

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Besedilo mora izrecno navesti, da mora predlagatelj v primeru, da bi rad pridobil dovoljenje 
za okvirno formulacijo, predložiti enotno vlogo za dovoljenje, v kateri zajame vse proizvode, 
ki jih je treba vključiti v to formulacijo.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s postopkom ocenjevanja iz člena 8(5)(a).

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena, koliko biocidni pripravek 
izpolnjuje merila iz odstavka 1(b), mora 
čim bolj temeljiti na obstoječih 
informacijah o pogojno nevarnih snoveh 
v biocidnem pripravku, da bi se kar 
najbolj zmanjšali poskusi na živalih v 
skladu s postopki iz Direktive 1999/45/ES 
in Uredbe (ES) št. 1272/2008 na temo 
prepoznavanja nevarnosti, povezanih z 
biocidnimi pripravki, in posledično oceno 
tveganja.

Obrazložitev

S spremembo se poskušamo izogniti nepotrebnim preskusom na živalih, in sicer prek boljše 
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opredelitve postopkov primerjanja obstoječih informacij in v skladu z zahtevami iz uredbe 
REACH o mejnih vrednostih iz poročila o kemijski varnosti.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ocena, koliko biocidni pripravek 
izpolnjuje zastavljena merila iz točk (b) in 
(c) odstavka 1, ne sme upoštevati snovi iz 
biocidnega pripravka, če je koncentracija 
te snovi v pripravku nižja od:
(a) ustreznih koncentracij iz člena 3(3) 
Direktive 1999/45/ES,
(b) mejnih koncentracij iz Priloge I k 
Direktivi 67/548/EGS,
(c) mejnih koncentracij iz dela B Priloge 
II k Direktivi 199/45/ES,
(d) mejnih koncentracij iz dela B Priloge 
III k Direktivi 199/45/ES,
(e) mejnih koncentracij iz rubrike, ki je 
bila sporazumno dodana v popis 
razvrstitev in označevanja v skladu z 
naslovom V Uredbe (ES) št. 1272/2008,
(f) 0,1 % masnega deleža (w/w), če snov 
izpolnjuje merila iz Priloge XIII Uredbe 
(ES) št. 1907/2006.

Obrazložitev

S spremembo se poskušamo izogniti nepotrebnim preskusom na živalih, in sicer prek boljše 
opredelitve postopkov primerjanja obstoječih informacij in v skladu z zahtevami iz uredbe 
REACH o mejnih vrednostih iz poročila o kemijski varnosti.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija po potrebi in v sodelovanju z 
agencijo pristojnim organom držav članic 
zagotovi vso potrebno znanstveno in 
tehnično pomoč v zvezi z izdajo dovoljenj 
za pripravke, zlasti glede usklajenih 
zahtev za podatke, ocenjevalnih postopkov 
in odločitev držav članic.

Obrazložitev

Komisija mora pristojnim organom v državah članicah omogočiti vso potrebno tehnično in
znanstveno pomoč, da bi se zagotovilo enotno izvajanje pravil za dodeljevanja dovoljenj 
proizvodom na ozemlju Skupnosti.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Predlagatelj za dovoljenje v 
okoliščinah, navedenih v odstavkih 1 in 2, 
pristojnim organom posreduje:
(i) informacije, ki se posebej zagotovijo na 
prodajnem mestu; 
(ii) posebna navodila za uporabo zaščitne 
opreme;
(iii) brošuro o tveganjih, koristih in 
odgovorni uporabi pripravka;
(iv) letno poročilo o nesrečah, če so se 
zgodile.

Obrazložitev

Samo notranje lastnosti aktivne snovi ne bi smele določati njene primernosti za pripravke z 
majhnim tveganjem, saj tveganja lahko bolj kot iz nevarnosti aktivne snovi izvirajo iz 



AD\817224SL.doc 27/66 PE439.175v02-00

SL

izpostavljenosti pripravku. Glede na to, da nekatere biocidne pripravke uporabljajo 
nepoklicni uporabniki, je treba zagotoviti varnost teh izdelkov z boljšim informiranjem in 
previdnostnimi ukrepi za njihovo uporabo. Industrijo je treba spodbuditi, da prizadevanja na 
področju raziskav in inovacij usmeri v razvoj pripravkov z majhnim tveganjem.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Vloge za nacionalno dovoljenje, ki 
vključujejo postopek vzajemnega 
priznavanja, je skupaj z dokumenti iz 
odstavka 1 mogoče oddati pristojnemu 
organu v angleščini.

Obrazložitev

Če vloge vključujejo postopke vzajemnega priznavanja, je nujno, da pristojni organ, ki 
sprejema dokumentacijo, prejme vlogo in vse dokumente v angleščini. To je zelo pomembno 
za preprečitev dolgotrajnih in dragih postopkov prevajanja istih dokumentov v več evropskih 
jezikov.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija, ko je to potrebno, v 
sodelovanju z agencijo pripravi tehnični 
in pravni neobvezujoč vodič, dostopen v 
vseh uradnih jezikih Unije in namenjen 
preprostejši predstavitvi vlog za dovoljenje 
iz členov 18, 19 in 20 zlasti za mala in 
srednja podjetja.
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Obrazložitev

Navodila in smernice Komisije so lahko še posebej pomembne za mala in srednja podjetja, 
saj morda nimajo potrebnih zmogljivosti ali izkušenj, da bi se prilagodila uredbi. Komisija 
jim mora zagotoviti tudi jezikovno dostopnost.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s členom 16(2a).

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Da bi se izognili širitvi zaupnih podatkov, če morata po vpisu v Prilogo I ime izdelovalca 
aktivne snovi in kraj izdelave ostati zaupna in ne smeta biti vključena v informacije o 
dovoljenju za biocidni pripravek. V skladu s členom 8(5a) pa mora biti objavljena številka 
vključitve.
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dovoljena sprememba sestave tega 
referenčnega biocidnega pripravka, 
izražena kot zmanjšanje odstotka aktivnih 
snovi ali sprememba odstotka neaktivnih 
snovi v biocidnih pripravkih, za katere 
velja, da pripadajo navedeni okvirni 
formulaciji;

Obrazložitev

Odstavek mora biti v točki b popolnoma skladen s členom 16(6). Pri vsebini dovoljenja je 
treba upoštevati tudi to možnost.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V primeru okvirne formulacije se za 
vse biocidne pripravke, ki spadajo k tej 
okvirni formulaciji, določi enotna številka 
dovoljenja. 

Obrazložitev

Potreben je dodaten odstavek, da bi se poudarilo, da se v primeru okvirne formulacije vsem 
biocidnim pripravkom, ki sodijo v to okvirno formulacijo, dodeli enotna številka dovoljenja. 
Te pojasnitve v sedanjem predlogu uredbe ni.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ prejemnik ali v primeru 
ocene vloge za dovoljenje Skupnosti, 

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

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

Obrazložitev

Menimo, da je treba pri primerjalni oceni najprej upoštevati zadostne izkušnje pri uporabi. 
To bi moralo biti pravilo, ne izjema. Izvajanje primerjalne ocene je treba torej omejiti zgolj 
na obnovo dovoljenja za tiste biocidni pripravke, ki vsebujejo aktivne snovi, ki po členu 9 
sodijo med kandidate za zamenjavo.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Primerjalna ocena se opravi na vseh 
istonamenskih biocidnih pripravkih po 
vsaj petih letih izkušenj z uporabo.

Obrazložitev

Menimo, da je treba pri primerjalni oceni najprej upoštevati zadostne izkušnje pri uporabi. 
Pet let je zadostno obdobje za zbiranje izkušenj pri uporabi proizvoda.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na odstavek 1 se primerjalna 
ocena ne zahteva za biocidne pripravke, 
katerih uporaba se je izkazala za varno.

Obrazložitev

Za oceno, ali naj se proizvod umakne s trga po opravljeni primerjalni oceni, je treba pri oceni 
njegovih tveganj in koristi (glej odstavek 3) vedno upoštevati učinkovitost proizvoda in 
razpoložljivost proizvodov, obstoječih v zadostnem številu in vrstah za poseg pri okužbi ali 
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napadu škodljivcev. Primerjava se mora osredotočiti na biocidne pripravke, za katere obstaja 
dokazano tveganje in so zanje nujne zamenjave.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Primerjalne ocene bi se morale uporabljati samo za vloge za obnovitev dovoljenja. To bi 
moralo biti pravilo, ne izjema.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Primerjalne ocene bi se morale uporabljati samo za vloge za obnovitev dovoljenja. To bi 
moralo biti pravilo, ne izjema.
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Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) za načine uporabe, navedene v vlogi, že 
obstaja drugi dovoljeni biocidni pripravek 
ali ne-kemična kontrolna ali preventivna 
metoda, ki je bistveno varnejša za zdravje 
ljudi ali živali ali za okolje oziroma 
predstavlja manjše tveganje in ki je 
dokazano enako učinkovita ter nobeden 
drugi parameter pri njej ne kaže 
občutnega povišanja tveganja;

Obrazložitev

Ker se mora primerjalna ocena osredotočiti na tiste biocidne pripravke, za katere obstaja 
dokazano tveganje in jih je treba zamenjati, je nujno, da je zamenjava enako učinkovita in nič 
bolj tvegana.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom [...], pri čemer navede 
postopek, ki se uporabi za primerjalno 
ocenjevanje biocidnih pripravkov za 
namene odločitve iz odstavka 3, ter merila 
in algoritme, ki jih je treba uporabiti pri 
takem ocenjevanju.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V roku enega meseca po prejemu vloge 1. Oseba, ki je odgovorna za dajanje 
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za nacionalno dovoljenje iz člena 15 mora 
pristojni organ prejemnik preveriti, ali 
vloga izpolnjuje naslednje zahteve:

biocidnih pripravkov v promet, ali njen 
zastopnik vloži pri agenciji vlogo za 
nacionalno dovoljenje ali dovoljenje 
Skupnosti in obvesti agencijo o imenu 
pristojnega organa države članice, ki ga 
sam izbere in ki je odgovoren za oceno 
vloge (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalni 
pristojni organ). 

(a) da so bile predložene informacije iz 
člena 18;

Agencija v enem mesecu po prejemu vloge 
obvesti ocenjevalni pristojni organ, da je 
vloga na voljo v zbirki podatkov agencije.

(b) da so bile plačane pristojbine iz 
člena 70.
Validacija ne vključuje ocene kakovosti 
ali primernosti vseh predloženih podatkov 
ali obrazložitev za prilagoditev zahtevanih 
podatkov.

Obrazložitev
Evropska agencija za kemikalije bi morala izvesti prvo validacijo vseh vlog v vsej Uniji, da se 
ocenjevalni pristojni organi lahko osredotočijo na dejansko ocenjevanje vlog. Ker morajo 
ocenjevalni pristojni organi zdaj pregledovati tako upravne kot znanstvene elemente 
dokumentacij, pri njihovem delu pride do nedoslednosti. Agencija bi morala za validacijo 
vlog upoštevati enaka merila, kot so navedena v uredbi REACH (člen 20).

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če pristojni organ prejemnik meni, da 
vloga ni popolna, predlagatelja obvesti, 
katere dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij. 

2. V treh tednih po prejemu vloge 
agencija validira vlogo, če: 

(a) so bile predložene informacije iz 
člena 18 ter
(b) so bile plačane pristojbine iz člena 70. 
Validacija ne vključuje ocene kakovosti 
ali primernosti vseh predloženih podatkov 
ali obrazložitev za prilagoditev zahtevanih 



PE439.175v02-00 34/66 AD\817224SL.doc

SL

podatkov.
Pristojni organ prejemnik v enem mesecu 
po prejemu dodatnih informacij ugotovi, 
ali predložene dodatne informacije 
zadostujejo za validacijo vloge. 
Če predlagatelj zahtevanih informacij ne 
predloži v roku, pristojni organ prejemnik 
vlogo zavrne in o tem obvesti
predlagatelja.

Obrazložitev
Evropska agencija za kemikalije bi morala izvesti prvo validacijo vseh vlog v vsej Uniji, da se 
ocenjevalni pristojni organi lahko osredotočijo na dejansko ocenjevanje vlog. Ker morajo 
ocenjevalni pristojni organi zdaj pregledovati tako upravne kot znanstvene elemente 
dokumentacij, pri njihovem delu pride do nedoslednosti. Agencija bi morala za validacijo 
vlog upoštevati enaka merila, kot so navedena v uredbi REACH (člen 20).

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če pristojni organ prejemnik na 
podlagi validacije, opravljene v skladu z 
odstavkom 1, meni, da je vloga popolna, o 
tem nemudoma obvesti predlagatelja.

3. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge, ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij. 
Agencija v treh tednih po prejemu 
dodatnih informacij ugotovi, ali so 
predložene dodatne informacije zadostne 
za validacijo vloge. 
Če predlagatelj vloge ne dopolni v roku, 
agencija zavrne vlogo in o tem obvesti 
predlagatelja in pristojni ocenjevalni 
organ. V takšnih primerih se del 
pristojbine, plačane agenciji v skladu s 
členom 70, povrne.

Obrazložitev
Evropska agencija za kemikalije bi morala izvesti prvo validacijo vseh vlog v vsej Uniji, da se 
ocenjevalni pristojni organi lahko osredotočijo na dejansko ocenjevanje vlog. Ker morajo 
ocenjevalni pristojni organi zdaj pregledovati tako upravne kot znanstvene elemente 
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dokumentacij, pri njihovem delu pride do nedoslednosti. Agencija bi morala za validacijo 
vlog upoštevati enaka merila, kot so navedena v uredbi REACH (člen 20).

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Na podlagi člena 67 se lahko proti 
odločitvam agencije na podlagi tretjega 
pododstavka odstavka 2 vloži pritožba.

Obrazložitev
Evropska agencija za kemikalije bi morala izvesti prvo validacijo vseh vlog v vsej Uniji, da se 
ocenjevalni pristojni organi lahko osredotočijo na dejansko ocenjevanje vlog. Ker morajo 
ocenjevalni pristojni organi zdaj pregledovati tako upravne kot znanstvene elemente 
dokumentacij, pri njihovem delu pride do nedoslednosti. Agencija bi morala za validacijo 
vlog upoštevati enaka merila, kot so navedena v uredbi REACH (člen 20).

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Če agencija na podlagi validacije, 
opravljene v skladu z odstavkom 2, meni, 
da je vloga popolna, o tem nemudoma 
obvesti predlagatelja in ocenjevalni 
pristojni organ.

Obrazložitev

Evropska agencija za kemikalije bi morala izvesti prvo validacijo vseh vlog v vsej Uniji, da se 
ocenjevalni pristojni organi lahko osredotočijo na dejansko ocenjevanje vlog. Ker morajo 
ocenjevalni pristojni organi zdaj pregledovati tako upravne kot znanstvene elemente 
dokumentacij, pri njihovem delu pride do nedoslednosti. Agencija bi morala za validacijo 
vlog upoštevati enaka merila, kot so navedena v uredbi REACH (člen 20).
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Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Aktivne snovi, ki se uporabljajo v biocidnih pripravkih, so že v celoti ocenjene pri njihovi 
vključitvi v Prilogo I uredbe. Tako dolgo obdobje ocenjevanja za pridobitev dovoljenja za 
biocidni pripravek, ki temelji na odobrenih aktivnih snoveh, ni potrebno.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Razen če ni novih podatkov, ki jih je treba oceniti, obdobje 18 mesecev ni potrebno za oceno 
proizvoda. 12 mesecev je primernejše obdobje.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ prejemnik izda 
dovoljenje za zadevni biocidni pripravek 
pod enakimi pogoji kot referenčni pristojni 

5. Pristojni organ prejemnik izda 
dovoljenje za zadevni biocidni pripravek 
pod enakimi pogoji kot referenčni pristojni 
organ. V vseh udeleženih državah 
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organ. članicah se uporablja enotna številka 
dovoljenja.

Obrazložitev

Enotna številka dovoljenja za vse države članice je najpreprostejša v primeru, ko gre za 
proizvod, za katerega se je opravil postopek vzajemnega priznavanja.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom [...], pri čemer navede 
merila in postopke za dodeljevanje enotne 
številke dovoljenja iz odstavka 5 tega 
člena.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 65

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odločitev se sprejme v treh mesecih od 
uradnega obvestila pristojnega organa iz 
prvega pododstavka. Če Komisija v skladu 



PE439.175v02-00 38/66 AD\817224SL.doc

SL

s členom 30 prosi agencijo za mnenje, se 
obdobje treh mesecev prekine, dokler 
agencija ne sporoči svojega mnenja.

Obrazložitev

Zakonodajno besedilo mora jasno opredeliti potrebno časovno omejitev za učinkovit postopek 
reševanja sporov med državami članicami. Trije meseci so primerni, da Komisija predstavi 
predlog odločitve o tem, da bi se upravičilo nepriznanje ali priznanje z omejitvami pri 
dovoljenjih.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Referenčni pristojni organ in pristojni 
organi drugih zadevnih držav članic v 
enem mesecu po izteku obdobja iz 
odstavka 7 izdajo dovoljenje za biocidni 
pripravek na podlagi odobrenega poročila o 
oceni in povzetka značilnosti biocidnega 
pripravka.

8. Referenčni pristojni organ in pristojni 
organi drugih zadevnih držav članic v 
enem mesecu po izteku obdobja iz 
odstavka 7 izdajo dovoljenje za biocidni 
pripravek na podlagi odobrenega poročila o 
oceni in povzetka značilnosti biocidnega 
pripravka. V vseh udeleženih državah 
članicah se uporablja enotna številka 
dovoljenja.

Obrazložitev

Enotna številka dovoljenja za vse države članice je najpreprostejša v primeru, ko gre za 
proizvod, za katerega se je opravil postopek vzajemnega priznavanja.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe 
Člen 28 – odstavek 9– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija po predhodnem posvetovanju s 
predlagateljem sprejme odločitev, ali 
razlogi, ki jih je navedel pristojni organ, 
upravičujejo zavrnitev priznanja ali 
omejitev nacionalnega dovoljenja v skladu 
s postopkom iz člena 72(3). 
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Predlog spremembe 68

Predlog uredbe 
Člen 28 – odstavek 9 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odločitev se sprejme v treh mesecih od 
sporočila pristojnega organa iz prvega 
pododstavka. Če Komisija v skladu s 
členom 30 prosi agencijo za mnenje, se 
obdobje treh mesecev prekine, dokler 
agencija ne sporoči svojega mnenja.

Obrazložitev

Zakonodajno besedilo mora jasno opredeliti potrebno časovno omejitev za učinkovit postopek 
reševanja sporov med državami članicami. Trije meseci so primerni, da Komisija predstavi 
predlog odločitve o tem, da bi se upravičilo nepriznanje ali priznanje z omejitvami pri 
dovoljenjih.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členom [...], pri čemer navede merila in 
postopke za dodeljevanje enotne številke 
dovoljenja iz odstavka 8.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe 
Člen 29 – odstavek 2– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme odločitev o predlagani 
prilagoditvi pogojev za nacionalno 
dovoljenje lokalnim okoliščinam v skladu s 

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

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

Predlog spremembe 71

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v treh tednih od uradnega 
obvestila pripravi predlog odločitve. Če 
Komisija v skladu s členom 30 prosi 
agencijo za mnenje, se obdobje treh 
mesecev prekine, dokler agencija ne 
sporoči svojega mnenja.

Obrazložitev

Zakonodajno besedilo mora jasno opredeliti potrebno časovno omejitev za reševanje sporov 
med državami članicami. Trije meseci so primerni, da Komisija predstavi predlog odločitve o 
tem, da bi se upravičilo nepriznanje ali priznanje z omejitvami pri dovoljenjih.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) biocidne pripravke, ki so namenjeni 
uporabi potrošnikov v domačem okolju ali 
poklicni uporabi, v skladu s pogoji in 
navodili za uporabo, ki so podobni v 
celotni Evropski uniji in ki izpolnjujejo 
merila iz člena 33a.
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Obrazložitev

Eden ključnih ciljev sistema izdaje dovoljenj Unije je zagotavljanje skladnosti ocenjevanja 
varnosti pripravkov, enakih standardov varstva potrošnikov in usklajenega izvajanja zahtev v 
vseh državah članicah. Za biocidne pripravke, ki se v celotni EU uporabljajo na enak način, 
bi moral veljati sistem izdaje dovoljenj Unije. Ti pripravki se uporabljajo v domačem in 
poklicnem okolju kot stroškovno učinkovito sredstvo za varovanje javnega zdravja in 
posledično zmanjševanje bremena nalezljivih bolezni. Ti pripravki imajo preprosta in jasna 
navodila za uporabo.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 33 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33a
Biocidni pripravki s podobnimi pogoji 

uporabe 
V skladu s točko (ba) člena 33(1) se 
pripravek šteje za biocidni pripravek s 
podobnimi pogoji uporabe, če so 
izpolnjena vsa naslednja merila: 
(i) glede na navodila za uporabo se po vsej 
Evropski uniji uporablja pri podobnih 
pogojih;
(ii) je že ali naj bi še bil dan v promet v 
najmanj [...] državah članicah v dveh letih 
od izdaje dovoljenja;
Da bi Komisija opredelila ali prilagodila 
število držav članic iz točke (ii), sprejme 
delegirane akte v skladu s členom […].  

Obrazložitev

Merila temeljijo na ciljno usmerjeni in skladni uporabi teh vrst pripravkov v celotni EU 
(število držav članic še ni določeno) ter njihovem pozitivnem prispevku k zaščiti varnosti ljudi 
in živali. V prilogi VI so določena načela za ocenjevanje dokumentacije za biocidne pripravke 
za zagotavljanje usklajene visoke ravni varovanja ljudi in okolja. To vključuje natančne ocene 
tveganja za izdelke med njihovo uporabo.
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe 
Člen 35 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Devet mesecev je predolgo obdobje za pripravo in posredovanje mnenja agencije, ki temelji 
na oceni, ki je že na voljo, saj jo je že opravil pristojni ocenjevalni organ. Trije meseci so 
primernejše obdobje.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe 
Člen 36 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Razen če ni novih podatkov, ki jih je treba oceniti, obdobje 18 mesecev ni potrebno za oceno 
proizvoda. 12 mesecev je primernejše obdobje.

Predlog spremembe 76

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) spremembe v izvoru ali sestavi 
aktivne snovi.
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Obrazložitev

 Poročanje o spremembi porekla aktivne snovi je nujno, saj lahko vpliva na varnost 
proizvoda.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprememba obstoječega dovoljenja spada 
v eno od spodnjih kategorij, navedenih v 
točkah (ua), (ub) in (uc) člena 3: 
(a) upravna sprememba,
(b) manjša sprememba ali
(c) večja sprememba.

Obrazložitev

V zakonodajnem besedilu bi morala biti jasno izražena glavna načela, ki se uporabljajo pri 
spreminjanju dovoljenj, podrobnosti glede postopkov pa je mogoče določiti v izvedbenih 
ukrepih. Zlasti je treba opredeliti vrste sprememb, ki so možne pri obstoječih dovoljenjih za 
pripravke.

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe 
Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila in postopki iz odstavka 1 temeljijo 
na naslednjih načelih, vendar nanje niso 
omejeni:
(a) za upravne spremembe dovoljenja 
obveščanja se bo zahteval poenostavljen 
postopek,
(b) za oceno manjših sprememb 
dovoljenja se bo določilo krajše obdobje,
(c) v primeru pomembnih sprememb se bo 
določilo obdobje glede na obsežnost 
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sprememb.

Obrazložitev

Čeprav se lahko podrobnosti postopka opišejo v izvedbenih ukrepih, mora zakonodajno 
besedilo jasno opredeliti temeljna načela, ki se bodo uporabila pri različnih tipih sprememb, 
ki se lahko opravijo na obstoječih proizvodih.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe 
Člen 44 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ lahko izda dovoljenje za 
vzporedno trgovanje za biocidni pripravek, 
ki je odobren v drugi državi članici (v 
nadaljnjem besedilu država članica 
porekla), za dajanje v promet in uporabo v 
tej državi članici (v nadaljnjem besedilu 
država članica vnosa), če pristojni organ te 
države članice ugotovi, da je biocidni 
pripravek po sestavinah zelo podoben
biocidnemu pripravku, ki je že dovoljen na 
njenem ozemlju (v nadaljnjem besedilu 
referenčni pripravek).

1. Pristojni organ države članice (v 
nadaljnjem besedilu: država članica vnosa) 
lahko izda dovoljenje za vzporedno 
trgovanje z biocidnim pripravkom, ki je 
odobren v drugi državi članici (v 
nadaljnjem besedilu: država članica 
porekla), zaradi dajanja v promet in 
uporabe v državi članici vnosa, če ugotovi, 
da je biocidni pripravek po svoji sestavi 
identičen biocidnemu pripravku, ki je že 
dovoljen v tej državi članici (v nadaljnjem 
besedilu: referenčni pripravek).
(Sprememba velja za cel člen 44; če bo 
sprememba sprejeta, bodo potrebne 
ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Obrazložitev

Da bi se doseglo razumno ravnovesje med prosto trgovino dobrin in varnim tržnim okoljem, 
je treba dovoljenja iz vzporednega trga omejiti na enake proizvode, ki temeljijo na istem viru 
aktivnih snovi in sestavin.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe 
Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Biocidni pripravek se šteje za zelo 
podobnega referenčnemu biocidnemu 

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

pripravku, če: 

(a) vir aktivnih snovi, ki jih vsebuje, je isti, 
kar zadeva proizvajalca in lokacijo 
proizvodnega obrata; 

(a) ga je proizvedel isti proizvajalec ali z 
njim povezan proizvajalec ali pod licenčno 
pogodbo z enakim proizvodnim 
postopkom, 

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

(b) je enak po vsebini aktivnih snovi in po 
tipu formulacije, ter

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

(c) je enak ali enakovreden po prisotnih 
sestavinah in po formatu, po materialu in 
obliki embalaže, po možnosti negativnega 
vpliva na varnost proizvoda za zdravje 
ljudi in živali ali za okolje. 

Obrazložitev

Zaradi skladnosti je treba pogoje, predvidene za zelo podoben proizvod, zamenjati s pogoji za 
enak proizvod.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe 
Člen 44 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) številka vključitve aktivnih snovi v 
proizvodu je in, kjer je to primerno, izjava 
o dostopnosti predlagatelja v skladu s 
členom 50.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s členom 8(5)(a) in da bi zagotovili, da ima predlagatelj potreben dokument 
za dostop do podatkov.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe 
Člen 44 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ime in naslov imetnika dovoljenja za (c) ime in naslov imetnika dovoljenja za 
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biocidni pripravek v državi članici porekla; biocidni pripravek v državi članici porekla 
in, kjer je to primerno, izjavo o 
dostopnosti do podatkov v skladu s členom 
50;

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da predlagatelj ima potreben dokument za dostop do podatkov.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe 
Člen 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

V primeru znanstvenega razvoja in 
raziskav oseba, ki namerava izvesti poskus 
ali preskus, pred začetkom izvajanja o tem 
obvesti pristojni organ, če količine 
aktivnih snovi ali biocidnih pripravkov, ki 
se jih sme sprostiti med poskusi ali 
preskusi, ne presegajo ene tone na leto. 
Oseba sestavi in hrani pisno evidenco, ki 
vsebuje podroben opis biocidnega 
pripravka ali aktivne snovi, podatke o 
označevanju in dobavljene količine, ter 
zbere dokumentacijo, ki vsebuje vse 
razpoložljive podatke o možnih učinkih na 
zdravje človeka ali živali, ali vplivu na 
okolje. Zadevna oseba mora te podatke dati 
na voljo pristojnemu organu, če jih 
zahteva.

Če gre za v pripravek in uporabo 
usmerjena raziskovanje in razvoj, oseba, ki 

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

namerava izvesti poskus ali preskus, pred 
dajanjem biocidnega pripravka ali aktivne 
snovi v promet pristojnemu organu države 
članice, kjer se dajanje v promet izvede, 
sporoči informacije, zahtevane v drugem 
pododstavku.

2. Nedovoljeni biocidni pripravek ali 
aktivna snov za izključno uporabo v 
biocidnem pripravku se ne sme dajati v 
promet za namen kakršnega koli poskusa 
ali preskusa, ki lahko vključuje ali ima za 
posledico sproščanje v okolje, razen če 
pristojni organ oceni podatke, ki jih je 
predložila oseba, ki želi dati tak pripravek 
v promet, in izda nacionalno dovoljenje za 
ta namen, ki omejuje uporabljene količine 
ter površine, ki se bodo tretirale, in lahko 
naloži še druge pogoje. Pristojni organ 
nemudoma obvesti Komisijo in druge 
pristojne organe o izdanem nacionalnem 
dovoljenju.

2. Nedovoljeni biocidni pripravek ali 
aktivna snov za izključno uporabo v 
biocidnem pripravku se ne sme dajati v 
promet za namen kakršnega koli poskusa 
ali preskusa, ki lahko vključuje ali ima za 
posledico sproščanje v okolje, razen če 
pristojni organ oceni podatke, ki jih je 
predložila oseba, ki želi dati tak pripravek 
v promet, in izda pozitivno mnenje za ta 
namen, v katerem lahko naloži še druge 
pogoje. Če pristojni organ v tridesetih 
dneh po priglasitvi informacij iz odstavka 
1 ne predloži mnenja, je biocidni 
pripravek ali aktivno snov mogoče dati v 
promet za namen napovedanega preskusa 
ali poskusa.

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

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

Če imajo predlagani poskusi ali preskusi iz 
odstavkov 1 in 2 neželene učinke na 
zdravje človeka ali živali, ali nesprejemljiv 
neželen učinek na okolje, jih pristojni 
organ zadevne države članice lahko 
prepove ali pa dovoli ob pogojih, za katere 
meni, da so potrebni za preprečitev teh 
posledic. Pristojni organ o teh ukrepih 
nemudoma obvesti Komisijo in druge 

Če imajo predlagani poskusi ali preskusi iz 
odstavkov 1 in 2 neželene učinke na 
zdravje človeka ali živali, ali nesprejemljiv 
neželen učinek na okolje, jih pristojni 
organ zadevne države članice lahko 
prepove ali pa dovoli ob pogojih, za katere 
meni, da so potrebni za preprečitev teh 
posledic. Pristojni organ o teh ukrepih 
nemudoma obvesti Komisijo in druge
pristojne organe.
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pristojne organe.
4. Komisija sprejme ukrepe za natančno 
določitev splošno veljavnih največjih 
količin aktivnih snovi ali biocidnih 
pripravkov ali biocidnih pripravkov, ki se 
jih sme sprostiti med preskusi, ter 
najnujnejše podatke, ki jih je treba 
predložiti v skladu z odstavkom 2. 

4. Komisija sprejme ukrepe za natančno 
določitev splošno veljavnih največjih 
količin aktivnih snovi ali biocidnih 
pripravkov ali biocidnih pripravkov, ki se 
jih sme sprostiti med preskusi, ter 
najnujnejše podatke, ki jih je treba 
predložiti v skladu z odstavkom 2. 

Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 72(4).

Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 72(4).

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Tretirani izdelki ali snovi, ki vsebujejo 
enega ali več biocidnih pripravkov, ki bi 
lahko bili pod običajnimi ali 
predvidljivimi pogoji uporabe izpuščeni v 
okolje ali bi prišli v neposredni stik s 
človekom, se označijo z naslednjimi 
informacijami:

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

(a) imena vseh aktivnih snovi, uporabljenih 
za tretiranje ali iz katerih so izdelki ali 
snovi sestavljene, pri čemer se, kjer je to 
mogoče, uporabi mednarodno priznana 
nomenklatura;

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

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

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

(c) stavki o nevarnosti ali previdnostni 
stavki, navedeni v dovoljenju za biocidni 
pripravek.
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Označba mora biti jasno vidna, čitljiva in 
primerno obstojna.

Označba se lahko natisne na tretiran 
izdelek ali snov, na embalažo, na navodila 
za uporabo ali na garancijo tretiranega 
izdelka ali snovi, pogoj pa je, da je jasno 
vidna, čitljiva in ustrezno odporna.

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

Ta odstavek ne posega v zahteve glede 
označevanja ali obveščanja iz sektorsko 
specifične zakonodaje, ki se uporablja za 
tretirane izdelke ali snovi.

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe 
Člen 48 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Prvi predlagatelj ni nujno lastnik podatkov. Treba je dopustiti možnost, da je kot rezultat 
delitve in skupnega razvoja solastnik podatkov drugi predlagatelj ali da to lahko postane.

Predlog spremembe 86

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) naslednji predlagatelj se tudi 
obravnava kot lastnik podatkov;
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Obrazložitev

Prvi predlagatelj ni nujno lastnik podatkov. Treba je dopustiti možnost, da je kot rezultat 
delitve in skupnega razvoja solastnik podatkov drugi predlagatelj ali da to lahko postane.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe 
Člen 48 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Agencija vse informacije s seznama iz 
odstavka 2, označene z enotno kodo, vnese 
v register za izmenjavo podatkov o 
biocidih, ki vsebuje vse prepoznavne 
podrobnosti, povezane z identiteto prvega 
predlagatelja in lastnika podatkov.

Obrazložitev

Register mora vsebovati vse delne informacije in dokumente s seznama. Številčna 
identifikacija je primernejša za vse poslane dokumente, saj se tako izognemo zmedi ob 
pošiljanju imen ali popravkov študij s podobnimi imeni. Povezava z lastnikom podatkov in 
predlagateljem zagotavlja, da se spoštujejo lastninske pravice.

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe 
Člen 49 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Informacije, predložene za namen te 
Direktive 98/8 ali te uredbe, bodo varovane 
v skladu s pogoji iz tega člena. Obdobje 
varovanja teh informacij se začne ob 
predložitvi podatkov.

1. Informacije, predložene za namen te 
Direktive 98/8 ali te uredbe, bodo varovane 
v skladu s pogoji iz tega člena. Obdobje 
varovanja teh informacij se začne ob 
predložitvi podatkov. Datum pošiljanja se 
dodeli vsakemu dokumentu, ki ima enotno 
kodo v skladu s členom 48(4).

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

Zahteve po zaščiti podatkov nikoli niso bile jasno opredeljene v Direktivi 98/8/ES. Ker datum 
pošiljanja dokumentacije ne more biti enak datumu pošiljanja vseh informacij, se datumi 
dodelijo ločeno pri vsakem pošiljanju. Zaščita posameznih podatkov bolje odraža realno 
stanje, saj je vsak poseben podatek rezultat naložbe lastnika.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe 
Člen 49 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ne glede na prvi pododstavek odstavka 
2 se obdobje varovanja informacij, 
predloženih državi članici v okviru 
nacionalnih sistemov ali praks za 
odobritev biocidnih pripravkov, preden so 
bile predložene za namene Direktive 
98/8/ES ali te uredbe, konča ob izteku 
preostalega obdobja, predpisanega z 
nacionalnimi predpisi, ali 14. maja 2014, 
če to nastopi prej, razen če so bile te 
informacije pridobljene pred 14. majem 
2000.

črtano

Obrazložitev

Tudi če ta člen izboljšuje opredelitev varovanja podatkov iz Direktive 98/8/ES, ni razloga za 
razlikovanje novih in obstoječih podatkov. To pa zato, ker nacionalni zakonodajni sistemi 
pokrivajo samo majhen del trga z biocidnimi pripravki. Nekatere države članice jih namreč 
niso uporabile niti tam, kjer ti sistemi obstajajo. Poleg tega je odprava tega razlikovanja 
približalo določbe te uredbe uredbi REACH.

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe 
Člen 52 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se dogovor ne sprejme v dveh 
mesecih po vložitvi zahtevka v skladu s 
členom 51(2), bodoči predlagatelj o tem 
nemudoma obvesti agencijo in lastnika 
informacij. Agencija v dveh mesecih od 

3. Če se dogovor ne sprejme v dveh 
mesecih po vložitvi zahtevka v skladu s 
členom 51(2), lastnik podatkov in bodoči 
predlagatelj o tem nemudoma obvestita
agencijo. Agencija v dveh mesecih od 
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prejema obvestila o nesprejetju dogovora 
bodočemu predlagatelju dovoli uporabo 
preskusov ali študij, ki vključujejo 
preskuse na vretenčarjih. Nacionalna 
sodišča odločijo o sorazmernem deležu 
stroškov, ki jih mora bodoči predlagatelj 
plačati lastniku podatkov.

prejema obvestila o nesprejetju dogovora 
bodočemu predlagatelju dovoli uporabo 
preskusov ali študij, ki vključujejo 
preskuse na vretenčarjih. Razsodišče 
agencije odloči o sorazmernem deležu 
vseh stroškov, povezanih s pridobivanjem 
in uporabo informacij, ki jih mora bodoči 
predlagatelj plačati lastniku podatkov.

Obrazložitev

V primeru, da ni možno doseči sporazuma med stranema, obe strani to sporočita agenciji, saj 
sta obe odgovorni za nedosego sporazuma. Da bi se zagotovilo, da je obvezna širitev 
podatkov opravljena usklajeno na ravni EU, mora Komisija ustanoviti skupno razsodišče. 

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe 
Člen 53 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Za biocidni pripravek, za katerega je že 
bilo izdano dovoljenje v skladu s členom 
15, 25 ali 28, in za katerega so potekla vsa 
obdobja varovanja informacij v skladu s 
členom 49, lahko pristojni organ prejemnik 
ali agencija soglaša, da se poznejši 
predlagatelj za izdajo dovoljenja sklicuje 
na podatke, ki jih je dal prvi predlagatelj; 
in če obdobja varovanja informacij v 
skladu s členom 49 še niso potekla, lahko 
pristojni organ prejemnik ali agencija 
soglaša, da lahko poznejši predlagatelj v 
skladu s členom 52 uporablja podatke, ki 
jih je dal prvi predlagatelj, če poznejši 
predlagatelj dokaže, da gre za podoben 
biocidni pripravek in da so njegove aktivne 
snovi tehnično enakovredne kot pri 
pripravku, za katerega je že bilo izdano 
dovoljenje, vključno s stopnjo čistote in 
vrsto nečistot.

Obrazložitev

Treba je dokazati tehnično podobnost in enakost tudi, če varovanje podatkov ni končano, 
naslednji predlagatelj pa želi uporabiti podatke.
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Predlog spremembe 92

Predlog uredbe 
Člen 54 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Pristojni organi izvajajo uradne 
preglede, da bi zagotovili, da so 
proizvajalci aktivnih snovi, ki so na trgu 
za uporabo v biocidnih pripravkih, 
Komisiji predložili informacije o aktivnih 
snoveh iz Priloge II ali da imajo izjavo o 
dostopnosti podatkov do dokumentacije, ki 
izpolnjuje pogoje iz Priloge II.

Obrazložitev

Spoštovanje določb uredbe je treba zagotoviti z uradnimi pregledi pristojnih nacionalnih 
organov.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 3 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka tri leta, z začetkom leta 2013, 
pristojni organi predložijo Komisiji 
poročilo o izvajanju te uredbe na njihovem 
ozemlju. Poročilo vključuje:

3. Vsako leto, z začetkom leta 2013, 
pristojni organi predložijo Komisiji 
poročilo o izvajanju te uredbe na njihovem 
ozemlju. Poročilo vključuje:

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 3 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o zastrupitvah z biocidnimi 
pripravki.

(b) informacije o zastrupitvah z biocidnimi 
pripravki ter morebitnih posledicah za 
zdravje občutljivih posameznikov, kot so 
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otroci, nosečnice ali bolniki;

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 3 – točka b a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) podatke o vplivih na okolje.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe 
Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija bo do 1. januarja 2019 in nato 
vsaka tri leta pripravila poročilo o 
izvajanju te uredbe ali predvsem o 
delovanju postopka Skupnosti za izdajo 
dovoljenj in medsebojnega priznavanja. 
Komisija to poročilo predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Komisija na osnovi tega poročila oceni 
možnosti za predlaganje sprememb te 
uredbe. 

Obrazložitev

Poročilo Komisije mora biti temelj za postopek revizije, ki ima za namen čim bolj zmanjšati 
glavne težave. 
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Predlog spremembe 97

Predlog uredbe 
Člen 55 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Kraji proizvodnih obratov so informacije o trženju in konkurenci, zato niso za objavo. 
Predlagatelj ima pravico zahtevati dovoljenje za številne končne uporabe proizvoda, ki morda 
niso že izkoriščene, zato je treba nekatere imeti v pripravljenosti za prihodnost.

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe 
Člen 55 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) kraj proizvodnih obratov biocidnega 
pripravka; 

Obrazložitev

Kraji proizvodnih obratov so informacije o trženju in konkurenci, zato niso za objavo. 
Predlagatelj ima pravico zahtevati dovoljenje za številne končne uporabe proizvoda, ki morda 
niso že izkoriščene, zato je treba nekatere imeti v pripravljenosti za prihodnost.

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe 
Člen 55 – odstavek 2 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) datum dovoljenja in datum izteka 
dovoljenja; 

Obrazložitev

Bistveno je, da nekatere informacije o predlagatelju, ki so v dovoljenju, ostanejo zaupne. Tudi 
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datum izdaje in poteka dovoljenja sta občutljiva podatka, ki ju je treba varovati.

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe 
Člen 55 – odstavek 2 – točka d d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dd) doziranje in navodila za uporabo. 

Obrazložitev

Bistveno je, da nekatere informacije o predlagatelju, ki so v dovoljenju, ostanejo zaupne. 
Doziranje in navodila za uporabo so odvisni od načina uporabe in od lastnosti, združenih z 
drugimi sestavinami, zato je nujno zagotoviti njihovo ustrezno varovanje.

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe 
Člen 58 – odstavek 2 – prvi pododstavek – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Oznaka ne sme biti zavajajoča in ne sme 
v nobenem primeru vsebovati navedb 
„biocidni pripravek z manjšim 
tveganjem“, „nestrupen“, „neškodljiv“ ali 
podobno. Poleg tega je treba na oznaki 
jasno in neizbrisno navesti: 

2. Oznaka ne sme biti zavajajoča in ne sme 
v nobenem primeru vsebovati navedb 
„nestrupen“, „neškodljiv“ ali podobno. 
Poleg tega je treba na oznaki jasno in 
neizbrisno navesti: 

Obrazložitev

Proizvajalce, ki dajejo na trg proizvode z manjšim tveganjem, je treba spodbujati in jim
omogočiti, da to lahko ustrezno označijo.

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe 
Člen 58 – odstavek 2 – prvi pododstavek – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) navodila za uporabo in razmerje 
odmerka, izraženo v merskih enotah in/ali 
na potrošniku jasen in razumljiv način, za 
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iz dovoljenja; vsako uporabo, določeno v skladu s pogoji 
iz dovoljenja;

Obrazložitev

Doziranje mora biti navedeno na potrošniku jasen in razumljiv način. Zlasti pri nepoklicnih 
potrošnikih je doziranje, izraženo v metričnih enotah, nerazumljivo. Če je potrebno, se 
doziranje v metričnih enotah prenese v jasen in razumljiv jezik, ki bo ustrezen za potrošnika. 

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe 
Člen 58 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija na internetu objavi seznam 
vseh aktivnih snovi, ki so na voljo na 
notranjem trgu.
Osebe, odgovorne za dajanje biocidnih 
pripravkov v promet, na internetu objavijo 
seznam teh pripravkov. Spletno mesto je 
treba uporabiti za izboljšanje preglednosti 
za potrošnike ter omogočiti lahko in hitro 
zbiranje podatkov o lastnostih in pogojih 
uporabe teh pripravkov. 
Dostop do omenjenih spletnih mest ni z 
ničimer omejen, njihova vsebina pa se 
posodablja. Ustrezni naslovi spletnih mest 
so navedeni na oznaki biocidnega 
pripravka na jasno vidnem mestu.

Obrazložitev

Ponuditi je treba možnost, da lahko vsi uporabniki pridobijo natančne in pravočasne 
informacije zaradi dopolnjevanja informacij ali da bi se jim omogočilo, da dobijo ustrezna 
navodila za uporabo, hranjenje in ravnanje s proizvodom. Informacije na spletnem mestu 
dopolnijo in nudijo podrobnosti za navedbe na označbi, da uporabnikom, ki potrebujejo 
posebne podatke, ki se običajno pridobijo z dodatnimi zdravstvenimi nasveti, zagotovijo lahek 
dostop do njih.



PE439.175v02-00 58/66 AD\817224SL.doc

SL

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Varnostni listi vsebujejo naslednje 
informacije:
(a) ustrezne kategorije proizvoda, 
katerega aktivna snov je bila vključena v 
Prilogo I;
(b) ime vsaj ene države članice, v kateri je 
bilo izdano dovoljenje za biocidni 
pripravek;
(c) številka dovoljenja biocidnega 
pripravka kot takega ali prisotnega v 
izdelku ali obdelani snovi.

Obrazložitev

V skladu z zahtevanimi informacijami o proizvajalcih aktivnih snovi morajo tudi varnostni 
listi, ki so priloženi biocidnim pripravkom, vsebovati informacije, ki bodo nadzornim in 
pristojnim organom pomagale, da nadzorujejo poreklo snovi v proizvodih na trgu. 

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Oglasi za biocidne pripravke ne 
predstavljajo pripravka na način, ki je 
zavajajoč, kar zadeva tveganje, ki ga 
pripravek predstavlja za zdravje ljudi ali 
okolje. V nobenem primeru oglasi za 
biocidni pripravek ne smejo vsebovati 
navedb „biocidni pripravek z manjšim 
tveganjem“, „nestrupen“, „neškodljiv“, ali 
katero drugo podobno oznako.

3. Oglasi za biocidne pripravke ne 
predstavljajo pripravka na način, ki je 
zavajajoč, kar zadeva tveganje, ki ga 
pripravek predstavlja za zdravje ljudi ali 
okolje. V nobenem primeru oglasi za 
biocidni pripravek ne smejo vsebovati 
navedb „nestrupen“, „neškodljiv“, ali 
katero drugo podobno oznako.

Obrazložitev

Proizvajalce, ki dajejo na trg proizvode z manjšim tveganjem, je treba spodbujati in jim 
omogočiti, da to lahko ustrezno označijo. 
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Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) pristojbina se naloži samo, ko je 
dejansko potrebna, ter

Obrazložitev

Pristojbine se morajo nanašati na zahtevano delo in zato morajo biti sorazmerne z njim. 
Letna splošna pristojbina ni sprejemljiva. Pristojbine je treba plačati le, ko je to potrebno.

Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1– pododstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Med delovnim programom se Komisija 
odloči v skladu s postopkom iz člena 72(4), 
da se aktivna snov vključi v Prilogo I te 
uredbe in pod kakšnimi pogoji ali v 
primerih, ko zahteve iz člena 4 niso 
izpolnjene ali kadar potrebne informacije 
in podatki niso bili predloženi v 
predpisanem roku, da se aktivna snov ne 
vključi v Prilogo I te uredbe. V odločitvi je 
naveden datum začetka veljavnosti 
vključitve v Prilogo I.

Med delovnim programom se Komisija 
odloči v skladu s postopkom iz člena 72(4), 
da se aktivna snov vključi v Prilogo I te 
uredbe in pod kakšnimi pogoji ali v 
primerih, ko zahteve iz člena 4 niso 
izpolnjene ali kadar potrebne informacije 
in podatki niso bili predloženi v 
predpisanem roku, da se aktivna snov ne 
vključi v Prilogo I te uredbe. V odločitvi je 
naveden datum začetka veljavnosti 
vključitve v Prilogo I, in sicer dve leti po 
sprejetju odločitve.

Obrazložitev

V zakonodajnem besedilu bi morale biti jasno navedene ustrezne časovnice. Pristojni organi 
so se predhodno dogovorili o dveh letih.
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Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 3– pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

S to spremembo želimo skrajšati obdobje za izključitev s trga, saj morajo uporabniki 
biocidnega pripravka poznati svoje obveznosti in stanje pri revizijah aktivnih snovi.

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odlaganje, shranjevanje in uporaba 
obstoječih zalog biocidnih pripravkov, za 
katere je pristojni organ države članice 
zavrnil vlogo za dovoljenje, predloženo v 
skladu z odstavkom 3, ali se je odločil, da 
ne bo izdal dovoljenja, so dovoljeni do 
poteka 18 mesecev od take zavrnitve ali 
odločitve.
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Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Člen 81

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na člen 47 se lahko tretirani 
izdelki in snovi, ki vsebujejo biocidne 
pripravke, ki niso dovoljeni v Skupnosti ali 
vsaj v eni državi članici in ki so bili na 
voljo v prometu dne ... [UL: vstavite datum 
iz prvega pododstavka člena 85] do datuma 
odločitve o izdaji dovoljenja za te biocidne 
pripravke še naprej dajejo v promet, če je 
bila vloga za dovoljenje vložena 
najpozneje do 1. januarja 2017. Če se 
dovoljenje za dajanje biocidnih pripravkov 
v promet zavrne, se tretirani izdelki in 
snovi, ki vsebujejo takšne biocidne 
pripravke, prenehajo dajati v promet v 
šestih mesecih po sprejetju takšne 
odločitve. 

Ne glede na člen 47 se lahko tretirani 
izdelki in snovi, ki vsebujejo biocidne 
pripravke, ki niso dovoljeni v Skupnosti ali 
vsaj v eni državi članici in ki so bili na 
voljo v prometu dne ... [UL: vstavite datum 
iz prvega pododstavka člena 85] do datuma 
odločitve o izdaji dovoljenja za te biocidne 
pripravke še naprej dajejo v promet, če je 
bila vloga za dovoljenje vložena 
najpozneje do 1. januarja 2015. Če se 
dovoljenje za dajanje biocidnih pripravkov 
v promet zavrne, se tretirani izdelki in 
snovi, ki vsebujejo takšne biocidne 
pripravke, prenehajo dajati v promet v 
šestih mesecih po sprejetju takšne 
odločitve. 

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstranitev, skladiščenje in uporaba 
obstoječih zalog biocidnih pripravkov, ki 
jih pristojni organi ali Komisija niso 
dovolili za zadevno uporabo, so dovoljeni 
do poteka 12 mesecev od datuma odločitve 
iz prvega pododstavka člena 80(2) ali 12 
mesecev od datuma iz drugega 
pododstavka člena 80(2), kar je pozneje.

Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Člen 82 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 82
Prehodni ukrepi v zvezi s snovmi, ki so v 

stiku z živili

črtano

1. Vloge za izdajo dovoljenja za biocidne 
pripravke, ki so snovi v stiku z živili in ki 
so bili na voljo v prometu [UL: vstavite 
datum iz prvega pododstavka člena 85],
Snovi, ki so v stiku z živili, ki so bile v 
prometu dne [UL: vstavite datum iz 
prvega pododstavka člena 85], za katere je 
bila vložena vloga v skladu z odstavkom 1, 
se lahko še naprej dajejo v promet do dne, 
ko se dovoljenje podeli ali zavrne. Če se 
dovoljenje za dajanje takšnega biocidnega 
pripravka v promet zavrne, se takšen 
biocidni pripravek preneha dajati v 
promet v šestih mesecih po sprejetju te 
odločitve.
Snovi, ki so v stiku z živili, ki so bile na 
voljo v prometu dne [UL: vstavite datum iz 
prvega pododstavka člena 85] in za katere 
vloga ni bila vložena v skladu z odstavkom 
1, se lahko še naprej dajejo v promet do 
dne šest mesecev po datumu iz odstavka 1.
2. Odstranitev, skladiščenje in uporaba 
obstoječih zalog biocidnih pripravkov, ki 
jih pristojni organi ali Komisija niso 
dovolili za zadevno uporabo, se lahko 
izvajajo dvanajst mesecev po datumu 
odločitve iz drugega pododstavka odstavka 
1 ali dvanajst mesecev po datumu iz 
tretjega pododstavka odstavka 1, odvisno 
kateri datum je poznejši.

Obrazložitev

Snovi, ki so v stiku z živili, ne bi smele biti vključene v področje uporabe tega predloga, saj bi 
to vodilo do dvojnega urejanja in ocenjevanja. Snovi, ki so v stiku z živili, že ureja okvirna 
uredba (ES) št. 1935/2004 o snoveh, ki so v stiku z živili. Če bodo kakršne koli spremembe v 
zvezi s pravili, ki urejajo snovi, ki so v stiku z živili, bi jih bilo treba obravnavati z revizijo 
zakonodaje o snoveh, ki so v stiku z živili, ne z razširitvijo področja uporabe uredbe o 
biocidnih pripravkih.
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Predlog spremembe 113

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S 1. januarjem 2014 vsi proizvajalci 
obstoječe aktivne snovi, ki je dana v 
promet za uporabo v biocidnih pripravkih, 
agenciji predložijo vlogo za vključitev te 
aktivne snovi v Prilogo I. Pristojni organi 
izvajajo uradni nadzor v skladu s členom 
54(1).

Obrazložitev

Samo proizvajalci, ki prispevajo sistemu, bi morali imeti možnost proizvajati in prodajati 
aktivne snovi, ki se uporabljajo v biocidnih pripravkih. To je najboljši način za soočanje s 
koristoljubjem (free-riding) prek ustreznega nadzora trga z aktivnimi snovmi.

Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Države morajo imeti obvezo, da določijo, kateri biocidni pripravki obstajajo na njihovem 
trgu, če je proizvajalec aktivne snovi vložili dokumentacijo za Prilogo I, in ustrezno ukrepati.
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Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Člen 83 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 83 a
Poročanje

Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu v roku …* predloži poročilo o 
ustreznih ukrepih za spodbujanje 
trajnostne uporabe različnih vrst 
biocidnih pripravkov. Komisija na podlagi 
tega poročila po potrebi predstavi 
zakonodajne predloge.
___________

*dveh let po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – točka 3.7 – podtočka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obstojnost pri shranjevanju in življenjska 
doba v skladišču bosta na splošno 
določeni na podlagi obstojnosti aktivne 
snovi. V primeru hitro razgradljivih 
aktivnih snovi je obstojnost pri 
shranjevanju in življenjsko dobo v 
skladišču mogoče določiti z drugimi 
veljavnimi znanstvenimi sredstvi, na 
primer z ekstrapolacijo analitičnih 
podatkov o aktivni snovi iz preskusov 
staranja pripravka, dokler ni dosežena 
mejna vrednost učinkovitosti.

Obrazložitev

Standardni preskusi obstojnosti, ki temeljijo na meritvah in količinski opredelitvi aktivnih 
snovi, niso primerni za pripravke, ki vsebujejo hitro razgradljive aktivne snovi, kot je natrijev 
hipoklorit. Znano je, da se te snovi razgrajujejo drugače, kot je določeno v sprejetih 
smernicah (omejitve FAO in SZO). Zato je v takih primerih primerneje, da se obstojnost in 
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življenjska doba v skladišču določita z drugimi sredstvi, na primer z ekstrapolacijo analitičnih 
podatkov o aktivni snovi iz preskusov staranja pripravka, dokler ni dosežena mejna vrednost 
učinkovitosti.

Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Priloga V – glavna skupina 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Treba je ohraniti 20. vrsto biocidnih pripravkov iz predhodne direktive 98/80/ES 
(„konzervansi za hrano ali krmo“), vendar je potrebna sprememba njene opredelitve, glede 
na to, da ti biocidni pripravki niso konzervansi, temveč dezinfekcijska sredstva (zato je stara 
opredelitev povzročala zmedo). Pripravki za razkuževanje krme, okužene s človeškimi 
patogeni, kakršna je salmonela, na primer ne izpolnjujejo zahtev iz predpisov o krmnih 
dodatkih. Seveda pripravki nimajo dobrega vpliva na krmo, niti ne izboljšajo njene 
učinkovitosti.
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