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Pakeitimas 331
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biocidiniai produktai, kuriuose yra 
veikliųjų medžiagų, kurioms taikomos 5 
arba 9 straipsnio nuostatos,  negali būti 
autorizuojami Bendrijos mastu.

Or.en

Pakeitimas 332
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijos mastu gali būti autorizuojami 
šių kategorijų biocidiniai produktai:

1. Bendrijos mastu gali būti autorizuojami 
visi biocidiniai produktai, kurie naudojami 
iš esmės panašiais būdais ir sąlygomis.

(a) biocidiniai produktai, kurių sudėtyje 
yra viena ar daugiau naujų veikliųjų 
medžiagų;
(b) mažos rizikos biocidiniai produktai.

Išduodant Bendrijos autorizacijos 
liudijimą reikalaujama patvirtinti tausaus 
naudojimo priemones, kai tai būtina 
siekiant visoje Europos Sąjungoje 
užtikrinti vienodo lygio žmonių sveikatos 
ir aplinkos apsaugą. Šios priemonės gali 
skirtis atsižvelgiant į produkto tipą.

Or.en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių šiuo metu neturi biocidų autorizacijos leidimų išdavimo sistemos. 
Todėl racionalu manyti, kad derėtų autorizacijos leidimų išdavimo procedūrą iš karto 
nustatyti ES lygmeniu, siekiant užtikrinti lygias visų ES piliečių teises žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugos srityse. Be to, daugelis senų veikliųjų medžiagų tuo metu jau bus įvertintos. 
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Biocidų pramonė taip pat turėtų būti skatinama diegti naujoves. Šiuo tikslu būtinos 
supaprastintos procedūros ir trumpesni jų vykdymo terminai, kaip geresnio reglamentavimo 
įrodymas.

Pakeitimas 333
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) biocidiniai produktai, kurių sudėtyje 
yra viena ar daugiau naujų veikliųjų 
medžiagų;

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 334
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) biocidiniai produktai, kurių sudėtyje 
yra viena ar daugiau naujų veikliųjų 
medžiagų;

Išbraukta.

Or.nl

Pagrindimas

Bendrijai priimant produktų, kuriuos galima naudoti visur, kategorijas, turėtų būti 
vadovaujamasi vienodais apribojimais ir sąlygomis visoje Bendrijoje. Tai reikštų, kad 
neturėtų būti išimčių, taikomų konkrečiuose regionuose arba valstybėse narėse, kad būtų 
galima tik arba pateikti produktą rinkai, arba jo nepateikti. Tokiu būdu bet kokios būtinos 
išimtys dėl aplinkos apsaugos priežasčių arba dėl rūpinimosi žmonėmis ar gyvūnais 
priežasčių taptų neįmanomos. 
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Pakeitimas 335
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) biocidiniai produktai, kurių sudėtyje 
yra viena ar daugiau naujų veikliųjų 
medžiagų;

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 336
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) biocidiniai produktai, kurių sudėtyje yra 
viena ar daugiau naujų veikliųjų medžiagų;

a) biocidiniai produktai, kurių sudėtyje yra 
viena ar daugiau naujų veikliųjų medžiagų, 
jei šių produktų reikia visose valstybėse 
narėse ir jei nėra alternatyvių ne 
cheminių produktų;

Or.en

Pagrindimas

Bendrijos autorizacijos leidimas biocidiniams produktams, kurių sudėtyje yra naujų veikliųjų 
medžiagų, turėtų būti suteikiams tik jei šių produktų reikia visose valstybėse narėse ir jei nėra 
alternatyvių ne cheminių produktų. Jei būtų galima suteikti Bendrijos autorizacijos leidimą 
bet kurioms naujoms veikliosioms medžiagoms, arba net visoms veikliosioms medžiagoms, 
dingtų paskata siekti, kad būtų naudojami mažos rizikos produktai. 

Pakeitimas 337
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažos rizikos biocidiniai produktai. Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 338
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 339
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Po to, kai Komisija pateiks 54 
straipsnio 4 dalyje minimą šio reglamento

Išbraukta.
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įgyvendinimo ataskaitą, ir atsižvelgiant į 
patirtį, sukauptą išduodant Bendrijos 
autorizacijos liudijimus, Komisija gali šio 
straipsnio 1 dalį papildyti kitomis 
biocidinių produktų kategorijomis.
Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or.en

Pakeitimas 340
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Po to, kai Komisija pateiks 54 
straipsnio 4 dalyje minimą šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą, ir atsižvelgiant į 
patirtį, sukauptą išduodant Bendrijos 
autorizacijos liudijimus, Komisija gali šio 
straipsnio 1 dalį papildyti kitomis 
biocidinių produktų kategorijomis.

Išbraukta.

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

Or.en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių šiuo metu neturi biocidų autorizacijos leidimų išdavimo sistemos. 
Todėl racionalu manyti, kad derėtų autorizacijos leidimų išdavimo procedūrą iš karto 
nustatyti ES lygmeniu, siekiant užtikrinti lygias visų ES piliečių teises žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugos srityse. Be to, daugelis senų veikliųjų medžiagų tuo metu jau bus įvertintos. 
Biocidų pramonė taip pat turėtų būti skatinama diegti naujoves. Šiuo tikslu būtinos 
supaprastintos procedūros ir trumpesni jų vykdymo terminai, kaip geresnio reglamentavimo 
įrodymas. 
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Pakeitimas 341
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Po to, kai Komisija pateiks 54 
straipsnio 4 dalyje minimą šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą, ir atsižvelgiant į 
patirtį, sukauptą išduodant Bendrijos 
autorizacijos liudijimus, Komisija gali šio 
straipsnio 1 dalį papildyti kitomis 
biocidinių produktų kategorijomis.

Išbraukta.

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

Or.en

Pagrindimas

Siekiama pritaikyti komitologijos tvarką prie naujos deleguotųjų teisės aktų sistemos pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį. 

Pakeitimas 342
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Po to, kai Komisija pateiks 54 
straipsnio 4 dalyje minimą šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą, ir atsižvelgiant į 
patirtį, sukauptą išduodant Bendrijos 
autorizacijos liudijimus, Komisija gali šio 
straipsnio 1 dalį papildyti kitomis 
biocidinių produktų kategorijomis.

Išbraukta.

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

Or.nl

Pagrindimas

Bendrijai priimant produktų, kuriuos galima naudoti visur, kategorijas, turėtų būti 
vadovaujamasi vienodais apribojimais ir sąlygomis visoje Bendrijoje. Tai reikštų, kad 
neturėtų būti išimčių, taikomų konkrečiuose regionuose arba valstybėse narėse, kad būtų
galima tik arba pateikti produktą rinkai, arba jo nepateikti. Tokiu būdu bet kokios būtinos 
išimtys dėl aplinkos apsaugos priežasčių arba dėl rūpinimosi žmonėmis ar gyvūnais 
priežasčių taptų neįmanomos. 

Pakeitimas 343
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Po to, kai Komisija pateiks 54 straipsnio 
4 dalyje minimą šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą, ir atsižvelgiant į 
patirtį, sukauptą išduodant Bendrijos 
autorizacijos liudijimus, Komisija gali šio 
straipsnio 1 dalį papildyti kitomis 
biocidinių produktų kategorijomis.

2. Po to, kai Komisija pateiks 54 straipsnio 
4 dalyje minimą šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą, ir atsižvelgiant į 
patirtį, sukauptą išduodant Bendrijos 
autorizacijos liudijimus, Komisija gali 
pasiūlyti Europos Parlamentui ir Tarybai
šio straipsnio 1 dalį papildyti kitomis 
biocidinių produktų kategorijomis. 
Europos Parlamentas ir Taryba laikosi 
Sutarties 294 straipsnio nuostatų.

Or.fr

Pagrindimas

Bendrijos procedūros išplėtimas kitoms produktų kategorijoms yra esminis šio reglamento 
pakeitimas. Jis privalo būti pagrįstas įprastine teisėkūros procedūra, tinkamai atsižvelgiant į 
Europos Parlamento ir Tarybos įgaliojimus. 
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Pakeitimas 344
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or.fr

Pagrindimas

Bendrijos procedūros išplėtimas kitoms produktų kategorijoms yra esminis šio reglamento 
pakeitimas. Jis privalo būti pagrįstas įprastine teisėkūros procedūra, tinkamai atsižvelgiant į 
Europos Parlamento ir Tarybos įgaliojimus. 

Pakeitimas 345
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 33 straipsnio 1 dalies ba punktą 
(naują) laikoma, kad biocidinis produktas 
naudojamas panašiomis sąlygomis, jei 
tenkinami visi toliau nurodyti biocidiniam 
produktui taikomi kriterijai:
i) panašios naudojimo sąlygos visoje 
Europos Sąjungoje, laikantis naudojimo 
instrukcijų;
ii) produktas jau pateiktas arba jį 
ketinama pateikti į rinką mažiausiai [x] 
valstybėse narėse per du metus nuo 
autorizacijos liudijimo išdavimo datos;
iii) naudojant produktą VI priede 
numatytomis sąlygomis nebūtinos 
asmeninės apsaugos priemonės ir 
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naudojant produktą įprastinėmis ir pagal 
galimybes nuspėjamomis sąlygomis 
tenkinami 16 straipsnio 1 dalies 
reikalavimai;
Siekdama nustatyti arba pakeisti ii 
pastraipoje nurodytą valstybių narių 
skaičių, Komisija gali priimti deleguotąjį 
teisės aktą pagal 72a straipsnį.

Or.en

Pagrindimas

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk. 

Pakeitimas 346
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.. it

Pagrindimas

Agentūrai nereikia trijų mėnesių, kad parengtų ir pateiktų savo nuomonę dėl autorizacijos 
leidimo suteikimo biocidiniam produktui; šis laikotarpis per ilgas, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
nuomonė bus pagrįsta išankstiniu vertinimu, kurį parengusi vertinančioji kompetentinga 
institucija. 
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Pakeitimas 347
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paprašyta Komisija gali 
nuspręsti, kad Bendrijos autorizacijos 
liudijimas negalioja V priede nurodytų 15, 
17 ir 23 tipų biocidiniams produktams tos 
valstybės narės teritorijoje, jei tokį 
prašymą galima pagrįsti tuo, kad taip
siekiama apsaugoti žmonių, gyvūnų ar
augalų sveikatą, meninės, istorinės ar 
archeologinės vertės turintį nacionalinį 
turtą ar pramoninę bei komercinę 
nuosavybę.

Valstybė narė praneša Komisijai, jei 
apriboja arba uždraudžia Bendrijos 
autorizacijos liudijimą V priede nurodytų 
15, 17 ir 23 tipų biocidiniams produktams 
tos valstybės narės teritorijoje. Draudimas 
arba ribojimas privalo būti pagrįstas tuo, 
kad siekiama apsaugoti:

a) žmonių, ypač priskiriamų 
pažeidžiamoms grupėms, sveikatą arba
b) aplinką, ypač pažeidžiamas 
ekosistemas, arba
c) gyvūnus, arba
d) augalus, arba
e) nacionalines meno, istorijos ar 
archeologijos vertybes, arba
f) pramoninę bei komercinę nuosavybę.

Or. en

Pakeitimas 348
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paprašyta Komisija gali, 
vadovaudamasi 29 straipsniu, nuspręsti, 
kad tam tikros Bendrijos autorizacijos 
liudijimo sąlygos turėtų būti pritaikytos 
prie skirtingų tos valstybės narės vietos 

Valstybė narė praneša Komisijai, jei 
nusprendžia, kad vadovaujantis 29 
straipsniu tam tikros Bendrijos 
autorizacijos liudijimo sąlygos turėtų būti 
pritaikytos prie skirtingų tos valstybės 
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aplinkybių. narės vietos aplinkybių.

Or. en

Pakeitimas 349
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybei narei rūpimi klausimai, 
susiję su žmonių ar gyvūnų sveikata arba 
aplinka negali būti sprendžiami taikant
trečiojoje dalyje nurodytas rizikos 
mažinimo priemones, valstybė narė gali 
atsisakyti autorizuoti biocidinį produktą 
savo teritorijoje, jei dėl specifinių sąlygų, 
susijusių su aplinka ar produkto 
naudojimu, ji turi gerai pagrįstų 
priežasčių manyti, jog nagrinėjamas 
biocidinis produktas vis dar kelia 
nepriimtiną riziką žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba aplinkai.

Or.nl

Pagrindimas

Jei paraiškos pateiktos pagal Bendrijos autorizacijos leidimo procedūrą, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė atsisakyti autorizuoti produktą, jei yra gerai pagrįstų priežasčių 
bijoti, kad naudojant šį biocidinį produktą atitinkamoje valstybėje narėje kyla rizika žmonėms 
arba aplinkai, dėl šioje valstybėje esančių specifinių sąlygų, pvz., klimato sąlygų arba 
hidromorfologijos. Ši tvarka panaši į reglamento dėl augalų apsaugos produktų tiekimo 
rinkai nuostatas. 

Pakeitimas 350
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) pagal Bendrijos įstatymus gali būti 
nustatytos atitinkamos sąlygos, susijusios 
su reikalavimų, nurodytų 15 straipsnyje, 
laikymusi ir kitomis rizikos mažinimo 
priemonėmis, susijusioms su specifinėmis 
naudojimo sąlygomis.

Or.nl

Pagrindimas

Papildomos rizikos, kylančios žmonėms ir aplinkai, kai biocidai naudojami specifinėmis 
valstybės narės sąlygomis, mažinimo priemonės. 

Pakeitimas 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei 4 dalyje nurodytu sprendimu 
atsisakoma išduoti biocidinio produkto 
Bendrijos autorizacijos liudijimą, nes 
produktas neatitinka 17 straipsnyje 
nustatytų kriterijų, pagal kuriuos jis 
priskiriamas mažos rizikos biocidiniams 
produktams, pareiškėjas atitinkamais 
atvejais gali teikti Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraišką pagal 33 straipsnio 1 
dalies a punktą arba nacionalinio 
autorizacijos liudijimo paraišką pagal V 
skyrių.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Jei 33 straipsnio pakeitimas bus patvirtintas, ši dalis taps nebereikalinga. 
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Pakeitimas 352
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 Jei 4 dalyje nurodytu sprendimu 
atsisakoma išduoti biocidinio produkto 
Bendrijos autorizacijos liudijimą, nes 
produktas neatitinka 17 straipsnyje 
nustatytų kriterijų, pagal kuriuos jis 
priskiriamas mažos rizikos biocidiniams 
produktams, pareiškėjas atitinkamais 
atvejais gali teikti Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraišką pagal 33 straipsnio 1 
dalies a punktą arba nacionalinio 
autorizacijos liudijimo paraišką pagal V 
skyrių.

5 Jei 4 dalyje nurodytu sprendimu 
atsisakoma išduoti biocidinio produkto 
Bendrijos autorizacijos liudijimą, nes 
produktas neatitinka 17 straipsnyje 
nustatytų kriterijų, pagal kuriuos jis 
priskiriamas mažos rizikos biocidiniams 
produktams, pareiškėjas atitinkamais 
atvejais gali teikti nacionalinio 
autorizacijos liudijimo paraišką pagal V 
skyrių.

Or. en

Pakeitimas 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pagrindimas

Jei nepateikiama naujų duomenų, kuriuos reikėtų įvertinti, 18 mėnesių laikotarpis produkto 
autorizacijos leidimui pratęsti yra pernelyg ilgas. 12 mėnesių būtų tinkamesnis laikotarpis. 
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Pakeitimas 354
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.. it

Pagrindimas

Dvylika mėnesių yra tinkamesnis laiko tarpas autorizacijos leidimui pratęsti. 

Pakeitimas 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujos žinios arba informacija apie 
veikliosios medžiagos arba biocidinio 
produkto poveikį žmonėms ar aplinkai,

a) naujos žinios arba informacija apie 
veikliosios medžiagos arba biocidinio 
produkto poveikį žmonėms ar aplinkai, 
ypač susijusios su pažeidžiamų grupių 
žmonėmis ir pažeidžiama aplinka;

Or.en
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Pakeitimas 356
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) netenkinami 16 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;

a) netenkinami 16 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai arba pagal Bendrijos žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugos standartus, 
ypač nustatytus pagal Direktyvą 
2008/56/EB, Direktyvą 2006/118/EB, 
Direktyvą 2000/60/EB, Direktyvą 
98/83/EB ir Direktyvą 96/61/EB;

Or. en

Pakeitimas 357
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) yra požymių, kad gali būti nepasiekti 
tikslai, nustatyti pagal 2000 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus, 4 straipsnio 1 dalies a 
punkto iv papunktį ir b punkto i papunktį 
bei 7 straipsnio 2 ir 3 dalis.

Or.nl

Pagrindimas

Šis pakeitimas panašus į pranešėjo 39 pakeitimą. Be to, kad tikrinama, ar veiklioji medžiaga 
įtraukta į I priedą, praktinių matavimų būdu nustatyti požymiai, kad pažeidžiami Vandens 
politikos pagrindų direktyvos tikslai, turi būti pagrindas panaikinti arba iš dalies pakeisti 
biocidinio produkto autorizacijos leidimą. 
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Pakeitimas 358
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) esamo autorizacijos liudijimo 
pakeitimas priskiriamas vienai iš šių 
pakeitimų kategorijų:
a) administracinis pakeitimas,
b) smulkus pakeitimas,
c) didesnis pakeitimas,
kaip apibrėžiama pagal 3 straipsnio ua 
punktą (naują), ub punktą (naują) ir uc 
punktą (naują).

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 359
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) esamo autorizacijos liudijimo 
pakeitimas priskiriamas vienai iš šių 
pakeitimų kategorijų:
a) administracinis pakeitimas,
b) smulkus pakeitimas,
c) didesnis pakeitimas,
kaip apibrėžiama pagal 3 straipsnio ua 
punktą (naują), ub punktą (naują) ir uc 
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punktą (naują).

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 360
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo priemonės Išsami panaikinimo ir  pakeitimo tvarka

Or.en

Pagrindimas

Siekiama pritaikyti komitologijos tvarką prie naujos deleguotųjų teisės aktų sistemos pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį. 

Pakeitimas 361
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija priima įgyvendinimo priemones, 
kuriose nurodo autorizacijos liudijimo 
panaikinimo arba autorizacijos liudijimo 
sąlygų dalinio keitimo pagal 39–41 
straipsnius kriterijus ir tvarką, įskaitant 
ginčų sprendimo mechanizmą.

Siekdama užtikrinti, kad panaikinimo ir 
pakeitimo tvarka veiktų sklandžiai, 
Komisija, pagal 71a straipsnį priimdama 
deleguotuosius teisės aktus, kuriems 
taikomos 71b ir 71c straipsnių sąlygos, 
priima tolesnes išsamias priemones, 
kuriose nurodo autorizacijos liudijimo 
panaikinimo arba autorizacijos liudijimo 
sąlygų dalinio keitimo pagal 39–41 
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straipsnius kriterijus ir tvarką, įskaitant 
ginčų sprendimo mechanizmą.

Or.en

Pagrindimas

Siekiama pritaikyti komitologijos tvarką prie naujos deleguotųjų teisės aktų sistemos pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį. 

Pakeitimas 362
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio 1 dalyje pateikti kriterijai ir 
procedūros grindžiami, tačiau neribojami, 
šiais principais:
a) atliekant administracinius autorizacijos 
liudijimo pakeitimus taikoma 
supaprastinta pranešimo procedūra;
b) atliekant smulkius autorizacijos 
liudijimo pakeitimus taikoma sutrumpinta 
vertinimo procedūra;
c) atliekant didesnius pakeitimus 
vertinimo laikotarpis turėtų proprocingai 
atitikti pasiūlyto pakeitimo mastą.

Or.en

Pagrindimas

Teisinio dokumento tekste turėtų būti aiškiai išdėstyti pagrindiniai principai, taikomi iš dalies 
keičiant autorizacijos liudijimus, nors išsami informacija apie procedūras gali būti pateikta ir 
įgyvendinimo priemonėse. Ypač svarbu patikslinti, kad atsižvelgiant į numatomų biocidinio 
produkto pakeitimų (palyginti su pradiniu autorizacijos liudijimu) mastą ir svarbą (ar tai 
administraciniai, ar smulkūs, ar didesni pakeitimai) turėtų būti taikomos skirtingo tipo 
pakeitimų procedūros.
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Pakeitimas 363
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šio straipsnio 1 dalyje pateikti 
kriterijai ir procedūros grindžiami, tačiau 
neribojami, šiais principais:
a) atliekant administracinius autorizacijos 
liudijimo pakeitimus taikoma 
supaprastinta pranešimo procedūra;
b) atliekant smulkius autorizacijos 
liudijimo pakeitimus taikoma sutrumpinta 
vertinimo procedūra;
c) atliekant didesnius pakeitimus 
vertinimo laikotarpis turėtų proprocingai 
atitikti pasiūlyto pakeitimo mastą.

Or.en

Pagrindimas

Šio dokumento tekste turėtų būti aiškiai išdėstyti pagrindiniai principai, taikomi iš dalies 
keičiant autorizacijos liudijimus. Ypač svarbu patikslinti, kad atsižvelgiant į numatomų 
biocidinio produkto pakeitimų (palyginti su pradiniu autorizacijos liudijimu) mastą ir svarbą 
(ar tai administraciniai, ar smulkūs, ar didesni pakeitimai) turėtų būti taikomos skirtingo tipo 
pakeitimų procedūros. pagal supaprastintą vertinimo procedūrą galimi smulkūs pakeitimai, 
dėl kurių kompetentingai institucijai nereikės apsunkinančios ir daug laiko reikalaujančios 
procedūros. 

Pakeitimas 364
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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su tikrinimu.

Or.en

Pagrindimas

Siekiama pritaikyti komitologijos tvarką prie naujos deleguotųjų teisės aktų sistemos pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį. 

Pakeitimas 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pagrindimas

Siekiant tinkamai suderinti laisvą prekybą ir saugią rinką šiame straipsnyje lygiagreti 
prekyba ribojama identiškiems produktams, turintiems tas pačias charakteristikas ir tą pačią 
veikliųjų medžiagų ir bendrų formuliantų sudėtį. 

Pakeitimas 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Teikiant paraišką pateikiama visa 
informacija, būtina siekiant įrodyti, kad 
biocidinis produktas yra iš esmės
identiškas pamatiniam produktui, kaip 
apibrėžta 3 dalyje.

 Teikiant paraišką pateikiama visa 
informacija, būtina siekiant įrodyti, kad 
biocidinis produktas yra identiškas 
pamatiniam produktui, kaip apibrėžta 3 
dalyje.

Or.en

Pagrindimas

Siekiant tinkamai suderinti laisvą prekybą ir saugią rinką šiame straipsnyje lygiagreti 
prekyba ribojama identiškiems produktams, turintiems tas pačias charakteristikas ir tą pačią 
veikliųjų medžiagų ir bendrų formuliantų sudėtį. 

Pakeitimas 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Lygiagrečios prekybos leidimas 
išduodamas per du mėnesius nuo paraiškos 
pateikimo. Įvežimo valstybės narės 
kompetentinga institucija gali kilmės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
paprašyti papildomos informacijos, būtinos 
siekiant nustatyti, ar produktas yra iš esmės
identiškas pamatiniam produktui. Kilmės 
valstybės narės kompetentinga institucija 
paprašytą informaciją pateikia per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo.

2. Lygiagrečios prekybos leidimas 
išduodamas per du mėnesius nuo paraiškos 
pateikimo. Įvežimo valstybės narės 
kompetentinga institucija gali kilmės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
paprašyti papildomos informacijos, būtinos 
siekiant nustatyti, ar produktas yra 
identiškas pamatiniam produktui. Kilmės 
valstybės narės kompetentinga institucija 
paprašytą informaciją pateikia per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo.

Or.en

Pagrindimas

Siekiant tinkamai suderinti laisvą prekybą ir saugią rinką šiame straipsnyje lygiagreti 
prekyba ribojama identiškiems produktams, turintiems tas pačias charakteristikas ir tą pačią 
veikliųjų medžiagų ir bendrų formuliantų sudėtį. 
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Pakeitimas 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Biocidinis produktas laikomas identišku 
pamatiniam produktui, jei tenkinamos 
visos šios sąlygos:

Or.en

Pagrindimas

Siekiant tinkamai suderinti laisvą prekybą ir saugią rinką šiame straipsnyje lygiagreti 
prekyba ribojama identiškiems produktams, turintiems tas pačias charakteristikas ir tą pačią 
veikliųjų medžiagų ir bendrų formuliantų sudėtį. 

Pakeitimas 369
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Biocidinis produktas laikomas iš esmės 
identišku pamatiniam produktui, jei 
tenkinamos visos šios sąlygos:

Or.en

Pagrindimas

Sąlygos turėtų sudaryti visumą. 

Pakeitimas 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) ją pagamino ta pati įmonė, asocijuotoji 
įmonė arba ji buvo pagaminta pagal 
licenciją taikant tą patį gamybos procesą;

Or.en

Pagrindimas

Siekiant tinkamai suderinti laisvą prekybą ir saugią rinką šiame straipsnyje lygiagreti 
prekyba ribojama identiškiems produktams, turintiems tas pačias charakteristikas ir tą pačią 
veikliųjų medžiagų ir bendrų formuliantų sudėtį. 

Pakeitimas 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pagrindimas

Siekiant tinkamai suderinti laisvą prekybą ir saugią rinką šiame straipsnyje lygiagreti 
prekyba ribojama identiškiems produktams, turintiems tas pačias charakteristikas ir tą pačią 
veikliųjų medžiagų ir bendrų formuliantų sudėtį. 

Pakeitimas 372
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pagrindimas

Nepakanka žinoti, kad produkto sudėtyje yra tų pačių arba panašių neveikliųjų medžiagų. 
Būtina, kad jame būtų ir tų pačių arba panašių veikliųjų medžiagų. 

Pakeitimas 373
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) galimas neigiamas, iš karto arba praėjus 
tam tikram laikui, poveikis šių produktų 
saugai žmonių sveikatos, skiriant ypatingą 
dėmesį vaikams, gyvūnų sveikatos arba 
aplinkos atžvilgiu yra toks pats arba 
lygiavertis.

Or.. it

Pagrindimas

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kenksmingi produktai labiau pažeidžia vaikus negu 
suaugusiuosius, į kuriuos atsižvelgiant pasiūlyme dėl reglamento nustatomi tolerancijos 
kriterijai. Vaikai dažnai patys to nežinodami atsiduria vietose, kur buvo purškiami biocidiniai 
produktai ir pesticidai, ir iš karto arba per ilgesnį laikotarpį reaguoja į kenksmingų medžiagų 
tiesiogiai arba netiesiogiai daromą poveikį. 

Pakeitimas 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies c punktas 



AM\810555LT.doc 27/89 PE439.891v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pagrindimas

Siekiant tinkamai suderinti laisvą prekybą ir saugią rinką šiame straipsnyje lygiagreti 
prekyba ribojama identiškiems produktams, turintiems tas pačias charakteristikas ir tą pačią 
veikliųjų medžiagų ir bendrų formuliantų sudėtį. 

Pakeitimas 375
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) autorizacijos liudijimo turėtojo 
pavadinimas (arba vardas, pavardė) ir 
adresas kilmės valstybėje narėje bei 50 
straipsnio reikalavimus atitinkantis 
autorizacijos liudijimo turėtojo sutikimas;

Or. it

Pagrindimas

Prašyme dėl lygiavertės prekybos leidimo turi būti pateikta informacija ir apie sutikimą, kaip 
nurodyta 50 straipsnyje. 
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Pakeitimas 376
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 Nukrypdama nuo 15 ir 16 straipsnių 
nuostatų, kompetentinga institucija gali ne 
ilgesnį kaip devynių mėnesių laikotarpį 
leisti tiekti rinkai šio reglamento nuostatų 
neatitinkantį biocidinį produktą, kuris bus 
naudojamas ribotai, o jo naudojimas bus 
kontroliuojamas, jei tokia priemonė yra 
būtina dėl pavojaus visuomenės sveikatai 
arba aplinkai, kurio neįmanoma 
kontroliuoti kitais būdais.

1 Nukrypdama nuo 15 ir 16 straipsnių 
nuostatų, kompetentinga institucija gali ne 
ilgesnį kaip keturių mėnesių laikotarpį 
leisti tiekti rinkai šio reglamento nuostatų 
neatitinkantį biocidinį produktą, kuris bus 
naudojamas ribotai, o jo naudojimas bus 
kontroliuojamas, jei laikomasi šių sąlygų:

a) tokia priemonė yra būtina dėl pavojaus 
visuomenės sveikatai arba aplinkai, kurio 
neįmanoma kontroliuoti kitais būdais, 

b) atitinkamos veikliosios medžiagos 
patvirtintos įrašyti į I priedą arba 
įvertintos pagal šio reglamento 4 straipsnį 
ir pateiktas visų reikiamų dokumentų 
rinkinys, 
c) jei svarbios veikliosios medžiagos 
priskirtos medžiagoms, kurias reikia 
pašalinti, arba keistinoms medžiagoms, 
pareiškėjas arba kompetentinga institucija 
parengė ir įgyvendina pakeitimo planą, 
kad atitinkamos medžiagos būtų pakeistos 
nepavojingomis cheminėmis arba ne 
cheminėmis medžiagomis per 2 metus nuo 
patvirtinimo,
d) produktą gali naudoti tik 
profesionalieji naudotojai, kurie atestuoti 
pagal reikalavimus, taikomus 
integruotajam kenkėjų valdymui, ir 
tinkamai kontroliuojama, kaip šis 
produktas naudojamas.

Or. en
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Pakeitimas 377
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypdama nuo 15 ir 16 straipsnių 
nuostatų, kompetentinga institucija gali ne 
ilgesnį kaip devynių mėnesių laikotarpį 
leisti tiekti rinkai šio reglamento nuostatų 
neatitinkantį biocidinį produktą, kuris bus 
naudojamas ribotai, o jo naudojimas bus 
kontroliuojamas, jei tokia priemonė yra 
būtina dėl pavojaus visuomenės sveikatai 
arba aplinkai, kurio neįmanoma 
kontroliuoti kitais būdais.

1. Nukrypdama nuo 15 ir 16 straipsnių 
nuostatų, kompetentinga institucija gali ne 
ilgesnį kaip devynių mėnesių laikotarpį 
leisti tiekti rinkai šio reglamento nuostatų 
neatitinkantį biocidinį produktą, kuris bus 
naudojamas ribotai, o jo naudojimas bus 
kontroliuojamas, jei tokia priemonė yra 
būtina dėl pavojaus visuomenės sveikatai 
arba aplinkai, kurio neįmanoma 
kontroliuoti kitais būdais, kurie kelia 
mažesnį pavojų.

Or.en

Pagrindimas

Riziką, kurią kelia veiklioji medžiaga, kurią leista naudoti pagal nuostatą, leidžiančią 
nukrypti nuo reikalavimų, būtina kuo labiau kontroliuoti. 

Pakeitimas 378
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 Nukrypdamos nuo 16 straipsnio 1 dalies 
a punkto, kompetentingos institucijos ir 
Komisija gali leisti tiekti rinkai biocidinį 
produktą, kuriame yra į I priedą 
neįrašytos naujos veikliosios medžiagos, 
iki ta medžiaga bus įrašyta į I priedą, 
tačiau ne ilgiau kaip trejus metus.
Toks autorizacijos liudijimas gali būti 
išduotas tik tokiu atveju, jei įvertinusi 
dokumentų rinkinį pagal 8 straipsnį 
vertinančioji kompetentinga institucija 
pateikė rekomendaciją įrašyti naują 

Išbraukta.
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veikliąją medžiagą į I priedą, o laikino 
autorizacijos liudijimo paraišką gavusi 
kompetentinga institucija arba, jei 
prašoma Bendrijos autorizacijos 
liudijimo, Agentūra mano, kad galima 
tikėtis, jog biocidinis produktas atitinka 
16 straipsnio 1 dalies c ir d punktus.
Kompetentingos institucijos arba Komisija 
23 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
informaciją apie autorizacijos liudijimą 
įrašo į Bendrijos biocidinių produktų 
registrą.
Jei Komisija nusprendžia veikliosios 
medžiagos į I priedą neįrašyti, 
kompetentinga institucija, išdavusi 
pirmoje pastraipoje nurodytą autorizacijos 
liudijimą, arba Komisija tokį autorizacijos 
liudijimą panaikina.
Jei praėjus trejų metų laikotarpiui 
Komisija dar nėra priėmusi sprendimo dėl 
veikliosios medžiagos įrašymo į I priedą, 
laikiną autorizacijos liudijimą išdavusi 
kompetentinga institucija arba
Komisija gali laikino autorizacijos 
liudijimo galiojimą pratęsti ne ilgesniam 
kaip vienerių metų laikotarpiui, jei yra 
svarių priežasčių, leidžiančių manyti, kad 
veiklioji medžiaga atitiks 4 straipsnio 
reikalavimus. Laikino autorizacijos 
liudijimo galiojimą pratęsusi 
kompetentinga institucija apie tokį savo 
veiksmą informuoja kitas kompetentingas 
institucijas, o jei reikia, ir Komisiją.

Or. en

Pakeitimas 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinio tyrimo ir plėtros atveju 
eksperimentą arba bandymą ketinantis 
atlikti asmuo dar prieš jį pradėdamas apie 
tai informuoja kompetentingą instituciją. 
Toks asmuo parengia ir toliau pildo įrašus, 
kuriuose išsamiai nurodoma biocidinio 
produkto arba veikliosios medžiagos 
tapatumas, etiketėje pateikiami duomenys,
tiekiamas kiekis ir asmenų, kuriems 
tiekiamas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, pavadinimai (arba 
vardai, pavardės) ir adresai, be to, jis 
surenka dokumentų su visais turimais 
duomenimis apie galimą poveikį žmonių ar 
gyvūnų sveikatai arba aplinkai, rinkinį. 
Atitinkami asmenys, kompetentingos 
institucijos paprašyti, pateikia jai minėtą 
informaciją.

Mokslinio tyrimo ir plėtros, įskaitant 
produkto ir į procesą orientuotą mokslinį 
tyrimą ir plėtrą, atveju eksperimentą arba 
bandymą ketinantis atlikti asmuo dar prieš 
jį pradėdamas apie tai informuoja 
kompetentingą instituciją. Toks asmuo 
parengia ir toliau pildo įrašus, kuriuose 
išsamiai nurodoma biocidinio produkto 
arba veikliosios medžiagos tapatumas, 
etiketėje pateikiami duomenys ir tiekiamas 
kiekis, be to, jis surenka dokumentų su 
visais turimais duomenimis apie galimą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
aplinkai, rinkinį. Atitinkami asmenys, 
kompetentingos institucijos paprašyti, 
pateikia jai minėtą informaciją.

Or.en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad tai rimta kliūtis naujovėms, kadangi prieš atliekant bandymą tektų labai ilgai 
laukti. Todėl, jeigu planuojamas bandymas ar eksperimentas kelia tam tikrą susirūpinimą, ir 
toliau turėtų būti taikoma būtina išsankstinio vertinimo, kurią atlieka kompetentinga 
institucija, procedūra bei nustatytas 30 dienų vertinimo laikotarpis. Be to, kai bandymai 
atliekami tik vienoje valstybėje narėje, nėra akivaizdžiai tikslinga ir naudinga numatyti, kad 
turi būti informuojama Komisija ir kitos kompetentingos institucijos. 

Pakeitimas 380
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinio tyrimo ir plėtros atveju 
eksperimentą arba bandymą ketinantis 
atlikti asmuo dar prieš jį pradėdamas apie 
tai informuoja kompetentingą instituciją. 
Toks asmuo parengia ir toliau pildo įrašus, 

Mokslinio tyrimo ir plėtros atveju 
eksperimentą arba bandymą ketinantis 
atlikti asmuo dar prieš jį pradėdamas apie 
tai informuoja kompetentingą instituciją. 
Toks asmuo parengia ir toliau pildo įrašus, 
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kuriuose išsamiai nurodoma biocidinio 
produkto arba veikliosios medžiagos 
tapatumas, etiketėje pateikiami duomenys, 
tiekiamas kiekis ir asmenų, kuriems 
tiekiamas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, pavadinimai (arba 
vardai, pavardės) ir adresai, be to, jis 
surenka dokumentų su visais turimais 
duomenimis apie galimą poveikį žmonių ar
gyvūnų sveikatai arba aplinkai, rinkinį. 
Atitinkami asmenys, kompetentingos 
institucijos paprašyti, pateikia jai minėtą 
informaciją.

kuriuose išsamiai nurodoma biocidinio 
produkto arba veikliosios medžiagos 
tapatumas, etiketėje pateikiami duomenys, 
tiekiamas kiekis ir asmenų, kuriems 
tiekiamas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, pavadinimai (arba 
vardai, pavardės) ir adresai, be to, jis 
surenka dokumentų su visais turimais 
duomenimis apie galimą nedelsiamą arba 
ilgalaikį poveikį žmonių sveikatai,
ypatingą dėmesį skiriant vaikams, gyvūnų 
sveikatai arba aplinkai, rinkinį. Atitinkami 
asmenys, kompetentingos institucijos 
paprašyti, pateikia jai minėtą informaciją.

Or. it

Pagrindimas.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kenksmingi produktai labiau pažeidžia vaikus negu 
suaugusiuosius, į kuriuos atsižvelgiant pasiūlyme dėl reglamento nustatomi tolerancijos 
kriterijai. Vaikai dažnai patys to nežinodami atsiduria vietose, kur buvo purškiami biocidiniai 
produktai ir pesticidai, ir iš karto arba per ilgesnį laikotarpį reaguoja į kenksmingų medžiagų 
tiesiogiai arba netiesiogiai daromą poveikį. 

Pakeitimas 381
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinio tyrimo ir plėtros atveju 
eksperimentą arba bandymą ketinantis 
atlikti asmuo dar prieš jį pradėdamas apie 
tai informuoja kompetentingą instituciją. 
Toks asmuo parengia ir toliau pildo įrašus, 
kuriuose išsamiai nurodoma biocidinio 
produkto arba veikliosios medžiagos 
tapatumas, etiketėje pateikiami duomenys, 
tiekiamas kiekis ir asmenų, kuriems 
tiekiamas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, pavadinimai (arba 
vardai, pavardės) ir adresai, be to, jis 
surenka dokumentų su visais turimais 

Mokslinio tyrimo ir plėtros, įskaitant 
produkto ir į procesą orientuotą mokslinį 
tyrimą ir plėtrą, atveju eksperimentą arba 
bandymą ketinantis atlikti asmuo dar prieš 
jį pradėdamas apie tai informuoja 
kompetentingą instituciją. Toks asmuo 
parengia ir toliau pildo įrašus, kuriuose 
išsamiai nurodoma biocidinio produkto 
arba veikliosios medžiagos tapatumas, 
etiketėje pateikiami duomenys ir tiekiamas 
kiekis, be to, jis surenka dokumentų su 
visais turimais duomenimis apie galimą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
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duomenimis apie galimą poveikį žmonių ar 
gyvūnų sveikatai arba aplinkai, rinkinį. 
Atitinkami asmenys, kompetentingos 
institucijos paprašyti, pateikia jai minėtą 
informaciją.

aplinkai, rinkinį. Atitinkami asmenys, 
kompetentingos institucijos paprašyti, 
pateikia jai minėtą informaciją.

Or.en

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu, siekiant tęsti eksperimentą ar bandymą mokslinio tyrimo ir plėtros 
tikslu, prieš atliekant šį bandymą ar eksperimentą būtina gauti neautorizuoto biocidinio 
produkto, kuris gali į aplinką išskirti tam tikrus produktus, nacionalinį autorizacijos 
liudijimą. Akivaizdu, kad tai rimta kliūtis naujovėms, kadangi prieš atliekant bandymą tektų 
labai ilgai laukti. Todėl, jeigu planuojamas bandymas ar eksperimentas kelia tam tikrą 
susirūpinimą, ir toliau turėtų būti taikoma būtina išsankstinio vertinimo, kurią atlieka 
kompetentinga institucija, procedūra bei nustatytas 30 dienų vertinimo laikotarpis. 

Pakeitimas 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Mokslinio tyrimo ir plėtros atveju 
eksperimentą arba bandymą ketinantis 
atlikti asmuo dar prieš jį pradėdamas apie 
tai informuoja kompetentingą instituciją. 
Toks asmuo parengia ir toliau pildo įrašus, 
kuriuose išsamiai nurodoma biocidinio 
produkto arba veikliosios medžiagos 
tapatumas, etiketėje pateikiami duomenys, 
tiekiamas kiekis ir asmenų, kuriems 
tiekiamas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, pavadinimai (arba 
vardai, pavardės) ir adresai, be to, jis 
surenka dokumentų su visais turimais 
duomenimis apie galimą poveikį žmonių ar 
gyvūnų sveikatai arba aplinkai, rinkinį. 
Atitinkami asmenys, kompetentingos 
institucijos paprašyti, pateikia jai minėtą 
informaciją.

Mokslinio tyrimo ir plėtros, įskaitant 
produktų ir procesų mokslinį tyrimą ir 
plėtrą, atveju eksperimentą arba bandymą 
ketinantis atlikti asmuo dar prieš jį 
pradėdamas apie tai informuoja 
kompetentingą instituciją. Toks asmuo 
parengia ir toliau pildo įrašus, kuriuose 
išsamiai nurodoma biocidinio produkto 
arba veikliosios medžiagos tapatumas, 
etiketėje pateikiami duomenys ir tiekiamas 
kiekis, be to, jis surenka dokumentų su 
visais turimais duomenimis apie galimą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
aplinkai, rinkinį. Atitinkami asmenys, 
kompetentingos institucijos paprašyti, 
pateikia jai minėtą informaciją.

Or.fr
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Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą, siekiant mokslinio tyrimo ir plėtros tikslu atlikti neautorizuoto 
biocidinio produkto bandymą, kurio metu šis produktas būtų išmestas į aplinką, turėtų būti 
privaloma gauti išankstinį nacionalinį autorizacijos liudijimą. Jam gauti būtinas laikas galėtų 
kliudyti naujovėms.  Vietoje to siūloma nustatyti penkiolikos dienų laikotarpį, kurio metu 
kompetentinga institucija galėtų įvertinti, ar yra kokių nors abejonių dėl siūlomo bandymo, ir 
pateikti savo nuomonę. 

Pakeitimas 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu, siekiant tęsti eksperimentą ar bandymą mokslinio tyrimo ir 
plėtros tikslu, prieš atliekant šį bandymą ar eksperimentą būtina gauti neautorizuoto 
biocidinio produkto, kuris gali į aplinką išskirti tam tikrus produktus, nacionalinį 
autorizacijos liudijimą. Akivaizdu, kad tai rimta kliūtis naujovėms, kadangi prieš atliekant 
bandymą tektų labai ilgai laukti. Todėl, jeigu planuojamas bandymas ar eksperimentas kelia 
tam tikrą susirūpinimą, ir toliau turėtų būti taikoma būtina išsankstinio vertinimo, kurią 
atlieka kompetentinga institucija, procedūra bei nustatytas 15 dienų vertinimo laikotarpis. 

Pakeitimas 384
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu, siekiant atlikti eksperimentą ar bandymą mokslinio tyrimo ir plėtros 
tikslu, prieš atliekant šį bandymą ar eksperimentą, kurio metu į aplinką gali būti išmestas 
neautorizuotas biocidinis produktas, būtina gauti šio produkto nacionalinį autorizacijos 
liudijimą. Akivaizdu, kad tai rimta kliūtis naujovėms, kadangi prieš atliekant bandymą tektų 
labai ilgai laukti. Todėl, nors ir toliau turi būti taikoma išankstinio vertinimo, kurį atlieka 
kompetentinga institucija, procedūra, turėtų būti numatytas 30 dienų vertinimo laikotarpis 
tam, kad nustatyti, ar siūlomas bandymas arba eksperimentas kelia tam tikrą susirūpinimą. 

Pakeitimas 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or.fr
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Pakeitimas 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.fr

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą, siekiant mokslinio tyrimo ir plėtros tikslu atlikti neautorizuoto 
biocidinio produkto bandymą, kurio metu šis produktas būtų išmestas į aplinką, turėtų būti 
privaloma gauti išankstinį nacionalinį autorizacijos liudijimą. Jam gauti būtinas laikas galėtų 
kliudyti naujovėms.  Vietoje to siūloma nustatyti penkiolikos dienų laikotarpį, kurio metu 
kompetentinga institucija galėtų įvertinti, ar yra kokių nors abejonių dėl siūlomo bandymo, ir 
pateikti savo nuomonę. 

Pakeitimas 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pagrindimas

Reikalavimas gauti nacionalinį autorizacijos liudijimą − tai rimta kliūtis naujovėms, kadangi 
prieš atliekant bandymą tektų labai ilgai laukti. Vietoje to, išsaugant reikalavimą dėl 
kompetentingos institucijos atliekamo išankstinio vertinimo, siūloma nustatyti 30 dienų 
laikotarpį, kurio metu ji turėtų įvertinti, ar yra kokių nors abejonių dėl siūlomo bandymo arba 
eksperimento, ir pateikti savo nuomonę. Be to, kai bandymai atliekami tik vienoje valstybėje 
narėje, nėra akivaizdžiai tikslinga ir naudinga numatyti, kad turi būti informuojama Komisija 
ir kitos kompetentingos institucijos. 

Pakeitimas 388
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neautorizuotas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, skirta naudoti tik 

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

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

Or.en

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu, siekiant atlikti eksperimentą ar bandymą mokslinio tyrimo ir plėtros 
tikslu, prieš atliekant šį bandymą ar eksperimentą, kurio metu į aplinką gali būti išmestas 
neautorizuotas biocidinis produktas, būtina gauti šio produkto nacionalinį autorizacijos 
liudijimą. Akivaizdu, kad tai rimta kliūtis naujovėms, kadangi prieš atliekant bandymą tektų 
labai ilgai laukti. Todėl, nors ir toliau turi būti taikoma išankstinio vertinimo, kurį atlieka 
kompetentinga institucija, procedūra, turėtų būti numatytas 30 dienų vertinimo laikotarpis 
tam, kad nustatyti, ar siūlomas bandymas arba eksperimentas kelia tam tikrą susirūpinimą. 

Pakeitimas 389
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jei koks nors eksperimentas ar 
bandymas atliekamas ne toje valstybėje 
narėje, kurios rinkai tiekiamas biocidinis 
produktas, pareiškėjas informuoja tos 
valstybės narės kompetentingą instituciją, 
kurios teritorijoje eksperimentus arba 
bandymus numatoma atlikti. Pareiškėjas 
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eksperimentus arba bandymus numatoma 
atlikti.

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

Or.en

Pagrindimas

Bandymų ar eksperimentų atlikimo ne tos valstybės narės, į kurios rinką tiekiami biocidiniai 
produktai, teritorijoje taisyklės turėtų būti tokios pat, kaip nurodyta to paties straipsnio 
1 dalyje. 

Pakeitimas 390
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pagrindimas

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kenksmingi produktai labiau pažeidžia vaikus negu 
suaugusiuosius, į kuriuos atsižvelgiant pasiūlyme dėl reglamento nustatomi tolerancijos 
kriterijai. Vaikai dažnai patys to nežinodami atsiduria vietose, kur buvo purškiami biocidiniai 
produktai ir pesticidai, ir iš karto arba per ilgesnį laikotarpį reaguoja į kenksmingų medžiagų 
tiesiogiai arba netiesiogiai daromą poveikį. 

Pakeitimas 391
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Siekdama skatinti veikliųjų medžiagų ir 
biocidinių produktų mokslinius tyrimus ir 
plėtrą, Komisija pagal 71a straipsnį 
priimdama deleguotuosius teisės aktus, 
kuriems taikomos 71b ir 71c straipsnių 
sąlygos, patvirtina priemones, kuriomis 
nustatomas konkretus bendras veikliųjų 
medžiagų ar biocidinių produktų kiekis, 
kurį galima išleisti į aplinką atliekant 
eksperimentus ir pagal 2 dalį pateiktini 
būtini duomenys.

Or.en

Pagrindimas

Siekiama komitologijos tvarką suderinti su naująja deleguotųjų teisės aktų sistema pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį. 

Pakeitimas 392
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį 

Išbraukta.
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papildant, priimamos taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or.en

Pagrindimas

Siekiama komitologijos tvarką suderinti su naująja deleguotųjų teisės aktų sistema pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį. 

Pakeitimas 393
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apdoroti gaminiai ar medžiagos, 
kuriuose yra vieno ar daugiau biocidinių 
produktų, netiekiami rinkai, nebent
Bendrija arba bent viena valstybė narė 
yra išdavusi tokio (-ų) biocidinio (-ų) 
produkto (-ų), kuriuo (kuriais) apdoroti 
gaminiai ar medžiagos, naudojimo pagal 
tokią paskirtį autorizacijos liudijimą.

1. Apdoroti gaminiai ar medžiagos, 
kuriuose yra vienos ar daugiau veikliųjų 
medžiagų, netiekiami rinkai, nebent šios 
veikliosios medžiagos, kuriomis apdoroti 
gaminiai ar medžiagos, yra nurodytos I 
priede (leidžiamų veikliųjų medžiagų 
sąraše) ir gautos iš pareiškėjo, kurio 
pavadinimas įrašytas į I priedą kartu su 
jame nurodyta atitinkama veikliąja 
medžiaga, remiamo šaltinio.

Or.en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad apdorotiems gaminiams ir medžiagoms būtų naudojamos tik pagal I 
priedo sąrašą leistos veikliosios medžiagos. Daug produktų gaminami už ES ribų, todėl ES 
nereikės suteikti leidimo biocidinių produktų neveikliesiems komponentams. Kadangi šių 
neveikliųjų komponentų neketinama išleisti į aplinką normaliomis ar pagrįstai numatomomis 
naudojimo sąlygomis, nėra reikalo nustatyti, kad į ES patenkantiems apdorotiems gaminiams 
teisiškai privaloma gauti visos biocidinio produkto sudėties patvirtinimą.  
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Pakeitimas 394
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apdoroti gaminiai ar medžiagos, 
kuriuose yra vieno ar daugiau biocidinių 
produktų, netiekiami rinkai, nebent 
Bendrija arba bent viena valstybė narė yra 
išdavusi tokio (-ų) biocidinio (-ų) produkto
(-ų), kuriuo (kuriais) apdoroti gaminiai ar 
medžiagos, naudojimo pagal tokią paskirtį 
autorizacijos liudijimą.

1. Apdoroti gaminiai ar medžiagos, 
kuriuose yra vieno ar daugiau biocidinių 
produktų, netiekiami rinkai, nebent 
Bendrija arba bent viena valstybė narė yra 
išdavusi tokio (-ų) biocidinio (-ų) produkto
(-ų), kuriuo (-iais) apdoroti gaminiai ar 
medžiagos, naudojimo pagal tokią paskirtį 
autorizacijos liudijimą arba biocidinis 
produktas šiuose gaminiuose sudaro 
mažesnę kaip 0,01 proc. svorio dalį. 
Prireikus Biocidinių produktų komitetas 
gali siūlyti kitokias ribines vertes, 
taikomas konkretiems biocidiniams 
produktams arba biocidinių produktų 
grupėms.

Or.en

Pagrindimas

Kai kurie ES uždrausti biocidiniai produktai plačiai naudojami ne ES valstybėse: taigi 
negalima visiškai išvengti kryžminio gaminių užteršimo. Turi būti nustatyta bendra ribinė 
vertė, taikoma šiems biocidiniams produktams, ir numatyta galimybė, kad Biocidinių 
produktų komitetas prireikus gali nustatyti kitokias ribines vertes. 

Pakeitimas 395
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apdoroti gaminiai ar medžiagos, 
kuriuose yra vieno ar daugiau biocidinių 
produktų, netiekiami rinkai, nebent 
Bendrija arba bent viena valstybė narė yra 
išdavusi tokio (-ų) biocidinio (-ų) produkto
(-ų), kuriuo (kuriais) apdoroti gaminiai ar 

1. Apdoroti gaminiai ar medžiagos, 
kuriuose yra vieno ar daugiau biocidinių 
produktų, netiekiami rinkai, nebent 
Bendrija arba bent viena valstybė narė yra 
išdavusi tokio (-ų) biocidinio (-ų) produkto
(-ų), kuriuo (-iais) apdoroti gaminiai ar 
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medžiagos, naudojimo pagal tokią paskirtį 
autorizacijos liudijimą.

medžiagos, naudojimo pagal tokią paskirtį 
autorizacijos liudijimą arba biocidinis 
produktas šiuose vežamuose gaminiuose 
sudaro mažesnę kaip 0,01 proc. svorio 
dalį.

Or.en

Pagrindimas

Kai kurie ES uždrausti biocidiniai produktai plačiai naudojami ne ES valstybėse: taigi 
negalima visiškai išvengti kryžminio gaminių užteršimo. Šiems biocidiniams produktams turi 
būti nustatyta bendra ribinė vertė. 

Pakeitimas 396
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apdoroti gaminiai ar medžiagos, 
kuriuose yra vieno ar daugiau biocidinių 
produktų, netiekiami rinkai, nebent 
Bendrija arba bent viena valstybė narė yra 
išdavusi tokio (-ų) biocidinio (-ų) 
produkto (-ų), kuriuo (kuriais) apdoroti 
gaminiai ar medžiagos, naudojimo pagal 
tokią paskirtį autorizacijos liudijimą.

1. Apdoroti gaminiai ar medžiagos, 
kuriuose yra vieno ar daugiau biocidinių 
produktų, netiekiami rinkai, nebent 
Bendrija yra išdavusi veikliųjų medžiagų, 
kuriomis apdoroti gaminiai ar medžiagos, 
naudojimo pagal tokią paskirtį 
autorizacijos liudijimą.

Or.en

Pakeitimas 397
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) visų veikliųjų medžiagų, kurios 
naudotos gaminiams ar medžiagoms 
apdoroti arba kurių prireikus įdėta į 
gaminius ar medžiagas ir veikliųjų 
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medžiagas, pavadinimai; medžiagų, kurias, kaip numatyta, 
normaliomis ir numatomomis naudojimo 
sąlygomis išleis į aplinką apdorotas 
gaminys ar medžiaga, pavadinimai, 
naudojant, kai įmanoma, bendrą 
nomenklatūrą (pvz., Tarptautinę 
kosmetikos ingredientų nomenklatūrą 
(angl. INCI)), jei tam tikram sektoriui 
taikomuosiuose teisės aktuose nėra 
numatyta ženklinimo reikalavimų ar 
alternatyvių priemonių informacijos 
pateikimo reikalavimams atitikti;

Or.en

Pagrindimas

Dėl apdorotų gaminių ir medžiagų ženklinimo nuostatų neturėtų atsirasti reikalavimai teikti 
nereikalingą informaciją ir neturėtų būti dubliuojami galiojantys šio sektoriaus teisės aktų 
reikalavimai. Visada derėtų atsižvelgti į galiojančius sektoriaus teisės aktus ir jų informacijos 
reikalavimus (pvz., susijusius su ženklinimu). Pavyzdžiui, vadovaujantis Ploviklių direktyvą, 
Tarptautinėje kosmetikos ingredientų nomenklatūroje (angl. INCI) nustatytas konservanto 
pavadinimas privalo būti pateiktas ant bendrojo naudojimo produkto etiketės ir nurodytas 
Pramoninių ir institucinių produktų saugos duomenų lape. Todėl nereikia jokių papildomų 
ženklinimo reikalavimų.

Pakeitimas 398
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) įrašas „apdorota biocidais“ ir visų 
veikliųjų medžiagų, kurios naudotos 
gaminiams ar medžiagoms apdoroti arba 
kurių įdėta į gaminius ar medžiagas, 
pavadinimai. Visų nanomedžiagų 
pavadinimai baigiasi žodeliu „nano“ 
skliausteliuose;

Or.en

Pagrindimas

Kadangi vartotojai nebūtinai gali žinoti biocidų pavadinimus, prieš išvardijant veikliųjų 



AM\810555LT.doc 45/89 PE439.891v02-00

LT

medžiagų pavadinimus etiketėje turėtų būti aiškiai nurodyta, kad gaminiai apdoroti biocidais.  
Nanomedžiagos turėtų būti atitinkamai paženklintos (kaip jau nustatyta kosmetikos 
sektoriuje). 

Pakeitimas 399
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) visų veikliųjų medžiagų, kurios 
naudotos gaminiams ar medžiagoms 
apdoroti arba kurių prireikus įdėta į 
gaminius ar medžiagas ir veikliųjų 
medžiagų, kurias, kaip numatyta, 
normaliomis ir numatomomis naudojimo 
sąlygomis išleis į aplinką apdorotas 
gaminys ar medžiaga, pavadinimai, 
naudojant, kai įmanoma, bendrą 
nomenklatūrą (pvz., Tarptautinę 
kosmetikos ingredientų nomenklatūrą 
(angl. INCI)), jei tam tikram sektoriui 
taikomuosiuose teisės aktuose nėra 
numatyta ženklinimo reikalavimų ar 
alternatyvių priemonių informacijos 
pateikimo reikalavimams atitikti;

Or.en

Pagrindimas

Dėl apdorotų gaminių ir medžiagų ženklinimo nuostatų neturėtų atsirasti reikalavimai teikti 
nereikalingą informaciją ir neturėtų būti dubliuojami galiojantys šio sektoriaus teisės aktų 
reikalavimai. Visada derėtų atsižvelgti į galiojančius sektoriaus teisės aktus ir jų informacijos 
reikalavimus (pvz., susijusius su ženklinimu, Saugos duomenų lapais). Pavyzdžiui, 
vadovaujantis Ploviklių direktyvą, Tarptautinėje kosmetikos ingredientų nomenklatūroje 
(angl. INCI) nustatytas konservanto pavadinimas privalo būti pateiktas ant bendrojo 
naudojimo produkto etiketės ir nurodytas Pramoninių ir institucinių produktų saugos 
duomenų lape. Todėl nereikia jokių papildomų ženklinimo reikalavimų. 
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Pakeitimas 400
Corinne Lepage

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nuoroda „apdorota biocidiniais 
produktais“;

Or.fr

Pagrindimas

Apdorotų gaminių etiketėse turi būti aiškiai nurodyta, kad gaminys apdorotas biocidiniais 
produktais. Ši informacija itin svarbi vartotojams. 

Pakeitimas 401
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) jei aktualu, biocidinės savybės, kurių 
įgavo apdoroti gaminiai ar medžiagos, jei 
numatoma, kad biocidinis produktas turės 
tiesioginio sąlyčio su žmonėmis ir aplinka;

Or.en

Pagrindimas

Šie ženklinimo reikalavimai turėtų būti taikomi tik tiems gaminiams, kurie buvo apdoroti 
biocidiniu produktu, jei galimas šių gaminių sąlytis su žmonėmis ir aplinka, kadangi tik tokie 
gaminiai gali iš tikrųjų kelti pavojų. 

Pakeitimas 402
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies b punktas 



AM\810555LT.doc 47/89 PE439.891v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) biocidinės savybės, kurių įgavo
apdorotos medžiagos ar gaminiai, jei 
biocidinį produktą pagrįstai 
numatomomis normaliomis naudojimo 
sąlygomis numatyta išleisti į aplinką;

Or.de

Pagrindimas

Išorinį biocidinį poveikį turintiems produktams derėtų taikyti griežtesnes taisykles. Todėl turi 
būti paaiškinta 47 straipsnio formuluotė. 

Pakeitimas 403
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pagrindimas

Kitos biocidinio produkto autorizacijos liudijime įrašytos pavojingumo ar atsargumo frazės 
būtų klaidinanti informacija, jei jos būtų pateiktos apdorotos medžiagos etiketėje. Su 
medžiaga nebūtina elgtis tuo pačiu būdu kaip su biocidiniu produktu, kuris naudotas 
medžiagai apdoroti, taigi pavojingumo ir atsargumo frazės netaikytinos pačiai apdorotai 
medžiagai. 

Pakeitimas 404
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų biocidinių produktų, kuriais 
apdoroti gaminiai ar medžiagos arba 
kurių įdėta į gaminius ar medžiagas, 
autorizacijos liudijimų numeriai;

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Nurodomas autorizacijos liudijimo numeris nepadeda užtikrinti vartotojų saugumo. Kita 
vertus, atsirastų ilgi autorizacijos liudijimų numerių sąrašai, nes keletas vienos veikliosios 
medžiagos tiekėjų nėra retai pasitaikantis reiškinys. Vartotojams tai sukeltų painiavą. 
Kompetentingų institucijų veiklai vykdyti reikalingas autorizacijos liudijimo numeris gali būti 
gautas kitokiais būdais. 

Pakeitimas 405
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų biocidinių produktų, kuriais 
apdoroti gaminiai ar medžiagos arba 
kurių įdėta į gaminius ar medžiagas, 
autorizacijos liudijimų numeriai;

Išbraukta.

Or.it

Pagrindimas

Autorizacijos liudijimo numeris nėra naudingas informuojant vartotojus apie produktą. 

Pakeitimas 406
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) tik apdorotų gaminių atveju ir kai 
aktualu – visos biocidinio produkto 
autorizacijos liudijime įrašytos 
pavojingumo ar atsargumo frazės.

Or.en

Pagrindimas

Jei produkto etiketėje bus nurodytas biocidinio produkto, naudojamo gaminiui apdoroti, 
autorizacijos liudijimo numeris, bus atskleista informacija apie gavėjo ir tiekėjo sąsają, taip 
pat bus ženkliai apribotos produkto kūrėjo galimybės pakeisti tiekėją, kadangi dėl kiekvieno 
pasikeitimo turės būti keičiama etiketė. Be to, nurodomas autorizacijos liudijimo numeris 
nepadeda užtikrinti vartotojų saugumo. Kita vertus, atsirastų ilgi autorizacijos liudijimų 
numerių sąrašai, nes keletas vienos veikliosios medžiagos tiekėjų nėra retai pasitaikantis 
reiškinys. Vartotojams tai sukeltų painiavą.

Pakeitimas 407
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) visos biocidinio produkto autorizacijos 
liudijime įrašytos pavojingumo ar 
atsargumo frazės, jei biocidinį produktą 
pagrįstai numatomomis normaliomis 
naudojimo sąlygomis numatyta išleisti į 
aplinką.

Or.de

Pagrindimas

Išorinį biocidinį poveikį turintiems produktams derėtų taikyti griežtesnes taisykles. Todėl turi 
būti paaiškinta 47 straipsnio formuluotė. 
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Pakeitimas 408
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) visos biocidinio produkto autorizacijos 
liudijime įrašytos pavojingumo ar 
atsargumo frazės, jei numatoma, kad 
biocidinis produktas turės tiesioginio 
sąlyčio su žmonėmis ir aplinka.

Or.en

Pagrindimas

Šie ženklinimo reikalavimai turėtų būti taikomi tik tiems gaminiams, kurie buvo apdoroti 
biocidiniu produktu, jei galimas šių gaminių sąlytis su žmonėmis ir aplinka, kadangi tik tokie 
gaminiai gali iš tikrųjų kelti pavojų. 

Pakeitimas 409
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) visos atitinkamais atvejais biocidinio 
produkto ir veikliųjų medžiagų, kurias, 
kaip numatyta, normaliomis ir 
numatomomis naudojimo sąlygomis išleis 
į aplinką apdorotas gaminys ar medžiaga,
autorizacijos liudijime įrašytos 
pavojingumo ar atsargumo frazės.

Or.it

Pagrindimas

Informacija apie biocidinį produktą ir biocidinę veikliąją medžiagą vartotojams saugos 
aspektu nesvarbi tais atvejais, kai nenumatoma, kad apdorotas gaminys ar medžiaga išleis į 
aplinką veikliąją medžiagą. 
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Pakeitimas 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) visos biocidinio produkto autorizacijos 
liudijime įrašytos pavojingumo ar 
atsargumo frazės, ypač taikytinos 
pažeidžiamoms grupėms.

Or.en

Pakeitimas 411
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Etiketė yra aiškiai matoma, lengvai 
perskaitoma ir pakankamai patvari.

Etiketė yra aiškiai matoma, lengvai 
perskaitoma, pakankamai patvari ir 
atspausdinta ant gaminio ar medžiagos.

Or.it

Pakeitimas 412
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei būtina dėl apdoroto gaminio ar 
medžiagos dydžio arba funkcinės 
paskirties, etiketė spausdinama ant 
apdoroto gaminio ar medžiagos pakuotės, 
naudojimo instrukcijų ar garantijos. Kai 
apdorotos medžiagos ar gaminiai nėra 
pagaminti serijiniu būdu, o suprojektuoti 
ir pagaminti specialiam užsakymui, 
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gamintojas su vartotoju gali susitarti dėl 
kitų atitinkamos informacijos teikimo 
būdų.

Or.de

Pagrindimas

Kai produktai gaminami specialiai arba nedidelėmis serijomis, ypač statybų sektoriuje, su 
vartotoju galima lengvai susitarti dėl kitokių ženklinimo būdų. 

Pakeitimas 413
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Etiketė spausdinama ant apdoroto gaminio 
ar medžiagos pakuotės, naudojimo
instrukcijų ir garantijos.

Or.fr

Pagrindimas

Etiketė turi būti aiški, įskaitoma ir lengvai prieinama vartotojui. 

Pakeitimas 414
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmuo, atsakingas už apdorotų gaminių 
ir medžiagų pateikimą rinkai, turi turėti 
autorizacijos liudijimo turėtojo išduotą 
sertifikatą visiems biocidiniams 
produktams, kurie buvo naudoti 
apdorojant gaminį ar medžiagas arba 
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kurie buvo įterpti į gaminius ar 
medžiagas.

Or.it

Pagrindimas

Asmuo, teikiantis biocidais apdorotus gaminius ar medžiagas rinkai, taip pat turėtų turėti 
sertifikatą, kuriame būtų išvardyti visi gaminiams ar medžiagoms naudoti biocidai. 

Pakeitimas 415
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sutikimo atšaukimas nepasibaigus jo 
galiojimo laikotarpiui neturi įtakos 
pasinaudojant tuo sutikimu išduoto
autorizacijos liudijimo galiojimui.

2. Sutikimo atšaukimas nepasibaigus jo 
galiojimo laikotarpiui autorizacijos
liudijimą, išduotą atitinkamo sutikimo 
pagrindu, nedelsiant padaro 
negaliojančiu, jei per keturis mėnesius 
autorizacijos liudijimo turėtojas 
nepateikia kito sutikimo dėl lygiavertės 
veikliosios medžiagos.

Or.de

Pagrindimas

Taikant Komisijos pasiūlymą būtų sudarytos sąlygos pasinaudoti kitų pasiekimais, kadangi 
sutikimą gavusi bendrovė galėtų lengvai pakeisti tiekėją. Informacijos savininkai ir (arba) kiti 
dalyviai tokiu atveju neturėtų galimybės padengti savo sąnaudas.  Sutikimai paprastai 
suteikiami nemokamai ir susiję su tiekimo susitarimais. Galimybė atšaukti sutikimą, jei 
pažeidžiamas susitarimas, yra būdas apsaugoti informacijos savininkų investicijas. 

Pakeitimas 416
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sutikimo atšaukimas nepasibaigus jo 
galiojimo laikotarpiui neturi įtakos 
pasinaudojant tuo sutikimu išduoto
autorizacijos liudijimo galiojimui.

2. Sutikimo atšaukimas nepasibaigus jo 
galiojimo laikotarpiui autorizacijos
liudijimą, išduotą atitinkamo sutikimo 
pagrindu, padaro negaliojančiu, jei per 
keturis mėnesius autorizacijos liudijimo
turėtojas nepateikia kito sutikimo dėl 
lygiavertės veikliosios medžiagos.

Or. it

Pagrindimas.

Sutikimai paprastai išduodami nemokamai ir yra susiję su tiekimo susitarimais. Kai 
susitarimai pažeidžiami, pvz., alternatyvaus tiekimo atveju, leidžiant atšaukti sutikimus 
siekiama apsaugoti duomenų savininko investicijas. Siekiant apsaugoti naudotojus produkto 
autorizacijos liudijimas gali galioti numatytą laikotarpį, kad būtų laiko gauti naują sutikimą. 

Pakeitimas 417
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant, kad būtų išvengta bandymų su 
gyvūnais, bandymai su stuburiniais 
gyvūnais šio reglamento tikslais atliekami, 
tik jei nėra kitos išeities. Šio reglamento 
tikslais bandymai su stuburiniais gyvūnais 
nekartojami.

1. Kadangi derėtų vengti bandymų su 
gyvūnais, bandymai su stuburiniais 
gyvūnais šio reglamento tikslais atliekami,
tik nesant kitos išeities, kai be neigiamo 
poveikio žmonėms ar gyvūnams negalima 
taikyti alternatyvių sprendimų. Šio 
reglamento tikslais bandymai su 
stuburiniais gyvūnais nekartojami.

Or.it

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas – tvari politika pabrėžiant produktų saugą ir suderinamumą žmonių ir 
gyvūnų sveikatos bei aplinkos atžvilgiu. 
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Pakeitimas 418
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jei nepavyksta susitarti per du mėnesius 
nuo prašymo pateikimo pagal 51 straipsnio 
2 dalį, informacijos savininkas ir
numatomas pareiškėjas nedelsdami apie tai 
informuoja Agentūrą ir informacijos 
savininką. Per du mėnesius nuo tos dienos, 
kai Agentūrai pranešta, jog nepavyko 
susitarti, Agentūra numatomam pareiškėjui 
suteikia teisę daryti nuorodą į bandymus ar 
tyrimus, kurių reikmėms atliekami 
bandymai su stuburiniais gyvūnais.
Informacijos savininkas ir numatomas 
pareiškėjas kreipiasi dėl teisiškai 
privalomo arbitražo. Arbitražas 
atliekamas pagal pripažintos 
nepriklausomos arbitražo įstaigos, kurią 
po konsultacijų su numatomu pareiškėju 
pasirenka informacijos savininkas, 
taisykles. Arbitražas pradedamas ir 
baigiamas kuo greičiau ir bet kokiu atveju 
užbaigiamas per 6 mėnesius nuo dienos, 
kurią šalys pranešė Agentūrai apie savo 
nesugebėjimą susitarti. Arbitras
nusprendžia, kokią proporcingą visų
sąnaudų, susijusių su informacijos 
rengimu ir naudojimu, dalį numatomas 
pareiškėjas turi sumokėti duomenų 
savininkui.

Or.en

Pagrindimas

Jau seniai žinoma, kad duomenų savininkai ir numatomi pareiškėjai sugeba sėkmingai 
susitarti dėl kompensacijos už duomenis sąlygų. Nacionaliniai teismai šioje srityje turi mažai 
patirties kaip tik dėl to, kad šiuos klausimus daugeliu atveju tiesiogiai išsprendžia ginčo šalys.  
Pripažintos nepriklausomos arbitražo įstaigos būtų labiau tinkamos ginčams spręsti tais 
atvejais, kai neįmanoma pasiekti susitarimo.  
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Pakeitimas 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Ne vėliau kaip per 4 metus po šio 
reglamento įsigaliojimo nacionaliniu 
lygmeniu patvirtinami ir įgyvendinami 
nacionaliniai veiksmų planai tvariam 
biocidinių produktų naudojimui remti. 
Veiksmų planai peržiūrimi kas treji metai.

Or.en

Pagrindimas

Valstybės narės parengia tvarias priemones naudojimo etapui. 

Pakeitimas 420
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. 2013 m. ir po to kasmet kompetentingos 
institucijos teikia Komisijai šio reglamento 
įgyvendinimo atitinkamose jų teritorijose 
ataskaitą. Įgyvendinimo ataskaitos kasmet 
viešai skelbiamos atitinkamoje Komisijos 
tinklavietėje. Ataskaitoje pateikiama:

Or.en

Pagrindimas

Įgyvendinimo ataskaitose turėtų būti kuo naujesnė informacija, o geriausios praktikos 
pavyzdžiai turėtų būti nuolat skleidžiami valstybėse narėse.  
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Pakeitimas 421
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) informacija apie visus apsinuodijimo 
atvejus, susijusius su biocidiniais 
produktais, ir veiksmus, kurių imtasi šių 
atvejų tikimybei ateityje mažinti.

Or.en

Pagrindimas

Geriausios praktikos pavyzdžiai turėtų būti paskleisti valstybėse narėse. 

Pakeitimas 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pakeitimas 423
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Praėjus ne daugiau kaip dvejiems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo 
Komisija pateikia pranešimą dėl 
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nanomedžiagų naudojimo biocidiniuose
produktuose keliamų grėsmių žmonių 
sveikatai ir aplinkai vertinimo ir dėl 
specialių priemonių, kurių derėtų imtis jų 
atžvilgiu.

Or.fr

Pagrindimas

Šis reglamentas taikomas medžiagoms, kuriose yra nanomedžiagų. Tačiau apie šių medžiagų 
poveikį sveikatai ir aplinkai šiuo metu iš esmės nežinoma. Itin svarbu nedelsiant pradėti 
mokslinius tyrimus jų poveikiui įvertinti, kad esant reikalui būtų galima apsvarstyti specialių 
priemonių taikymą. 

Pakeitimas 424
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Praėjus ne daugiau kaip penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo 
Komisija parengia pranešimą dėl 
biocidinių produktų sklaidos poveikio 
aplinkai. Pranešimą Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or.fr

Pagrindimas

Daugelis biocidinių produktų naudojami ne uždarose sistemose, bet išleidžiami į aplinką, 
pvz., nuotekų pavidalu. Šioje srityje nepakanka duomenų. Reikalingas nuodugnus jų poveikio 
aplinkai tyrimas. 

Pakeitimas 425
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 c dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Praėjus ne daugiau kaip dvejiems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo 
Komisija pasiūlo reglamento pakeitimus, 
kuriais siekiama nustatyti supaprastintą 
medžiagų, sudarytų iš natūralių augalų 
ekstraktų, dėl kurių toksinio poveikio 
nekyla pavojaus žmonių sveikatai, 
vertinimo procedūrą. 

Or.fr

Pakeitimas 426
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikoma, kad atitinkamo asmens 
komercinių interesų apsaugai kenkia šios 
informacijos atskleidimas:

2. Laikoma, kad atitinkamo asmens 
komercinių interesų apsaugai kenkia šios 
informacijos atskleidimas ir ši informacija 
negali būtų viešai atskleista:

Or.it

Pakeitimas 427
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacija apie tikslią cheminės 
medžiagos ar mišinio paskirtį, funkciją ir 
naudojimą;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 428
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies d a – d d punktai (nauji) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) veikliųjų medžiagų gamintojai 
(pavadinimai ir adresai, įskaitant 
gamybos vietas);
db) biocidinio produkto gamybos vieta;
dc) autorizacijos liudijimo išdavimo ir 
galiojimo pabaigos datos;
dd) dozės ir naudojimo instrukcijos.

Or.it

Pagrindimas

Informacija, kuri turi būtų laikoma konfidencialia, nes ji susijusi su komercinėmis 
paslaptimis, turėtų taip pat apimti autorizacijos liudijimo išdavimo ir galiojimo pabaigos 
datas, nurodytas dozes ir naudojimo instrukcijas, taip pat biocidinio produkto gamybos vietą. 

Pakeitimas 429
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tačiau jei būtina imtis skubių veiksmų 
siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, saugą 
arba aplinką, Agentūra arba 
kompetentingos institucijos gali atskleisti
šioje dalyje nurodytą informaciją.

 Tačiau jei būtina imtis skubių veiksmų 
siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, saugą 
arba aplinką, Agentūra arba 
kompetentingos institucijos imasi reikiamų 
veiksmų, kad atskleistų šioje dalyje 
nurodytą informaciją.

Or.fr

Pagrindimas

Būtina užtikrinti skaidrumą skubos atvejais siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, saugą ar 
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aplinką. 

Pakeitimas 430
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visuomenei leidžiama nemokamai 
susipažinti su tokia kompetentingoms 
institucijoms, Agentūrai ar Komisijai 
pateikta informacija apie veikliąsias 
medžiagas:

1. Tokia kompetentingoms institucijoms, 
Agentūrai ar Komisijai pateikta 
informacija apie veikliąsias medžiagas 
viešai skelbiama nemokamai vienoje 
duomenų bazėje nustatyta forma bent 
atitinkamame Komisijos tinklalapyje:

Or.en

Pagrindimas

Informacija apie biocidinius produktus turi būti skelbiama nustatyta ir lengvai surandama 
forma internete, pirmiausia, Komisijos tinklalapyje apie biocidinius produktus. 

Pakeitimas 431
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) aiški nuoroda, ar veiklioji medžiaga 
laikoma patvaria, biologiškai 
besikaupiančia ir toksiška (PBT) arba 
labai patvaria ir labai biologiškai 
besikaupiančia (vPvB) pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą, 
endokrininę sistemą ardančia medžiaga ir 
ar ji pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008 buvo klasifikuota kaip viena iš 
šių medžiagų: kancerogeniška; 
mutageniška; neurotoksiška; 
imunotoksiška; toksiškai veikianti 
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reprodukciją; jautrinanti.

Or.en

Pagrindimas

Būtina pateikti nuorodą į tam tikrų biocidinių medžiagų klasifikaciją pagal galiojančius 
Bendrijos teisės aktus. 

Pakeitimas 432
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalies h punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) jei to reikalaujama pagal šio reglamento 
II arba III priedą, nurodomi analizės 
metodai, kuriais galima aptikti į aplinką 
išleistą pavojingą cheminę medžiagą ir 
nustatyti, ar žmonės buvo tiesiogiai 
paveikti ta medžiaga.

h) jei to reikalaujama pagal šio reglamento 
II arba III priedą, nurodomi analizės 
metodai, kuriais galima aptikti į aplinką 
(įskainant vandens išteklius ir geriamąjį 
vandenį) išleistą pavojingą cheminę 
medžiagą ir nustatyti, ar žmonės buvo 
tiesiogiai paveikti ta medžiaga.

Or.en

Pagrindimas

Kad būtų aiškiai, turi būti taip pat numatyti analitiniai metodai, kad būtų galima ištirti 
vandenis ir geriamąjį vandenį. 

Pakeitimas 433
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visuomenei leidžiama nemokamai 
susipažinti su sąrašu, kuriame nurodoma 
išsami informacija apie pagal 
16 straipsnio 3 dalį autorizuotus 
biocidinius produktus ir atitinkamus 
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gamintojus.

Or.de

Pagrindimas

Galutinis vartotojas turi turėti galimybę atskirti mažos ir didelės rizikos biocidinius produktus 
ir atitinkamai rinktis, kurį produktą pirkti. 

Pakeitimas 434
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 Biocidinių produktų gamintojai, 
importuotojai ir profesionalieji naudotojai 
bent trejus metus saugo įrašus apie jų 
pagaminamus, rinkai tiekiamus ar 
naudojamus biocidinius produktus. 
Kompetentingai institucijai paprašius jie 
pateikia atitinkamą šių įrašų informaciją.

1. Biocidinių produktų gamintojai, 
importuotojai profesionalieji naudotojai 
bent trejus metus saugo įrašus apie savo 
naudojamus biocidinius produktus, t. y. 
informaciją apie biocidų pavadinimą, 
naudojimo laiką ir kiekį, vietovę, 
gaminius ir medžiagas, kuriuos 
apdorojant jie buvo naudojami.
Kompetentingai institucijai paprašius jie 
pateikia atitinkamą šių įrašų informaciją. 
Trečiosios šalys, pavyzdžiui, geriamojo 
vandens gamintojai, mažmenininkai arba 
gyventojai gali paprašyti susipažinti su šia 
informacija kreipdamiesi į kompetentingą 
instituciją.
Biocidinių produktų gamintojai, paprašyti 
kompetentingų institucijų, įsipareigoja 
atlikti stebėseną po autorizacijos 
suteikimo. Jie praneša kompetentingoms 
institucijoms šios stebėsenos rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Šios nuostatos buvo įtrauktos į Augalų apsaugos produktų teikimo rinkai reglamentą 
(1107/2009) (67 straipsnis. Apskaitos vedimas. 1–3 dalis), taigi jos turėtų būti įtrauktos ir į 
naująjį biocidų reglamentą.
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Pakeitimas 435
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biocidinių produktų gamintojai, 
importuotojai ir profesionalieji naudotojai 
bent trejus metus saugo įrašus apie jų 
pagaminamus, rinkai tiekiamus ar 
naudojamus biocidinius produktus. 
Kompetentingai institucijai paprašius jie 
pateikia atitinkamą šių įrašų informaciją.

1. Biocidinių produktų gamintojai, 
importuotojai ir profesionalieji naudotojai 
bent dešimt metų saugo įrašus apie jų 
pagaminamus, rinkai tiekiamus ar 
naudojamus biocidinius produktus. 
Kompetentingai institucijai paprašius jie 
pateikia atitinkamą šių įrašų informaciją.

Or.fr

Pagrindimas

Laikotarpis, kurį saugomi įrašai turi būti pakankamai ilgas, kad kompetentingos institucijos 
galėtų atlikti tikrinimus. Siūlomas dešimties metų laikotarpis yra tokios pat trukmės kaip ir 
REACH reglamente numatytas laikotarpis. 

Pakeitimas 436
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.it

Pagrindimas.

Mažos rizikos biocidinį produktą galima atpažinti pagal etiketę. 
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Pakeitimas 437
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ženklinama neklaidinančiomis 
etiketėmis ir jose niekada neturi būti 
nuorodų „netoksiškas“, „nekenksmingas“ 
ir panašių užrašų. Užrašu „mažos rizikos 
biocidinis produktas“ ženklinami tik tie 
produktai, kuriems išduotas autorizacijos 
leidimas pagal 16 straipsnio 3 dalį. Be to, 
etiketėje turi būti aiškiai ir neištrinamai 
pateikiama tokia informacija:

Or.de

Pagrindimas

Galutinis vartotojas turi turėti galimybę atskirti mažos ir didelės rizikos biocidinius produktus 
ir atitinkamai rinktis, kurį produktą pirkti. 

Pakeitimas 438
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) prireikus, nurodoma, ar produkto 
sudėtyje yra nanomedžiagų ir ar jis kelia 
kokią nors konkrečią riziką;

Or.fr

Pagrindimas

Apie nanomedžiagų poveikį sveikatai ir aplinkai šiandien dar mažai žinoma. Vartotojai apie 
tai privalo būti informuojami. 
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Pakeitimas 439
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nurodomos visos nanomedžiagos, prie 
kurių skliausteliuose pateikiamas žodis 
„nano“;

Or.en

Pagrindimas

Biocidinių produktų sudėtyje esančios nanomedžiagos turi būti aiškiai paženklintos etiketėse. 

Pakeitimas 440
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies e punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) naudojimo instrukcija ir dozės, 
išreikštos prasmingu ir naudotojams 
suprantamu būdu, kiekvienai autorizacijos 
liudijime numatytai paskirčiai;

Or.it

Pagrindimas

Neprofesionalūs naudotojai aiškiai nesuvokia dozių, išreikštų metriniais vienetais, ir sunkiai 
jas supranta. Todėl dozės turėtų būti išreikštos etiketėje prasmingu ir galutiniam vartotojui 
suprantamu būdu. 

Pakeitimas 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies g punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei pridedamas informacinis lapelis, 
etiketėje pateikiamas užrašas „Prieš 
naudodami perskaitykite pridėtą 
instrukciją“;

g) jei pridedamas informacinis lapelis, 
etiketėje pateikiamas užrašas „Prieš 
naudodami perskaitykite pridėtą 
instrukciją“ ir, prireikus, įspėjimai 
pažeidžiamoms grupėms;

Or.en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad biocidinių produktų etiketėse būtų pateikiamos atitinkamos 
pažeidžiamoms grupėms skirtos nuorodos. 

Pakeitimas 442
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies m a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) prireikus, užrašu „mažos rizikos 
biocidinis produktas“ ženklinami tie 
produktai, kuriems išduotas autorizacijos 
leidimas pagal 16 straipsnio 3 dalį.

Or.de

Pagrindimas

Galutinis vartotojas turi turėti galimybę atskirti mažos ir didelės rizikos biocidinius produktus 
ir atitinkamai rinktis, kurį produktą pirkti. 

Pakeitimas 443
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali reikalauti, kad jų 3. Valstybės narės rinkai tiekiami 
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nacionalinei rinkai tiekiami biocidiniai 
produktai būtų ženklinami etiketėmis jų
valstybine kalba arba kalbomis.

biocidiniai produktai ženklinami etiketėmis 
valstybine kalba arba valstybinėmis
kalbomis tos šalies, kurios rinkai jie 
pateikti.

Or.fr

Pagrindimas

Ir vartotojai, ir kontrolės institucijos pareigūnai turi turėti galimybę susipažinti su 
informacija savo gimtąja kalba. 

Pakeitimas 444
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 72 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka
Komisija gali priimti išsamias taisykles, 
reglamentuojančias, kokio tipo informaciją 
galima įrašyti į Bendrijos biocidinių 
produktų registrą, ir su tuo susijusias 
procedūras.

5. Siekdama užtikrinti tinkamą Bendrijos 
biocidinių produktų registro veikimą, 
Komisija, pagal 71a straipsnį priimdama 
deleguotuosius teisės aktus, kuriems 
taikomos 71b ir 71c straipsnių sąlygos,
gali priimti išsamias taisykles, 
reglamentuojančias, kokio tipo informaciją 
galima įrašyti į Bendrijos biocidinių 
produktų registrą, ir su tuo susijusias 
procedūras.

Or.en

Pagrindimas

Siekiant tinkamo Bendrijos biocidinių produktų registro veikimo visoje ES, reikia 
deleguotaisiais teisės aktais nustatyti išsamias taisykles, susijusias su registro tvarkymu. 

Pakeitimas 445
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.it

Pagrindimas

Reklamoje galima atpažinti mažos rizikos biocidinį produktą. 

Pakeitimas 446
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Biocidinio produkto reklama neturi būti 
klaidinanti dėl produkto keliamos rizikos 
žmonių sveikatai arba aplinkai. Biocidinio 
produkto reklamoje niekuomet negalima 
minėti žodžių „mažos rizikos produktas“, 
„netoksiškas“, „nekenksmingas“ ar kitų 
panašių nuorodų. Reklamuoti naudojant 
užrašą „mažos rizikos biocidinis 
produktas“ galima tik tuos produktus, 
kuriems išduotas autorizacijos leidimas 
pagal 16 straipsnio 3 dalį.

Or.de

Pagrindimas

Galutinis vartotojas turi turėti galimybę atskirti mažos ir didelės rizikos biocidinius produktus 
ir atitinkamai rinktis, kurį produktą pirkti. 
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Pakeitimas 447
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa f a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) prireikus, dėl pasiūlymų nustatyti 
konkrečių biocidinių produktų ar jų 
grupių ribines vertes tranzitu vežamuose 
gaminiuose.

Or.enPagrindimas

Kai kurie ES uždrausti biocidiniai produktai plačiai naudojami ne ES valstybėse: taigi 
negalima visiškai išvengti kryžminio gaminių apkrėtimo. Prireikus, Agentūra turi turėti 
galimybę pakeisti 47 straipsnio 1 dalyje minimų apdorotų tranzitu vežamų gaminių 0,01 % 
ribinę vertę. 

Pakeitimas 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) pateikia naudojimo etapų 
rekomendacijas ir priemones, ypač:
– konkretiems kenkėjams numatytas 
integruoto kenkėjų valdymo priemones,
– stebi biocidinių produktų naudojimą,
– gerosios praktikos pavyzdžius, susijusius 
su biocidinių produktų naudojimu 
siekiant sumažinti naudojamų produktų 
kiekį iki mažiausios būtinos dozės,
– atlieka integruotą kenkėjų valdymą 
tokiose pažeidžiamose srityse, kaip 
mokyklos, darželiai, viešosios vietos, 
ežerai, kanalai, paupiai, pagyvenusių 
žmonių priežiūros centrai,
– techninę biocidinių produktų naudojimo 
įrangą ir ją tikrina.
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Or.en

Pakeitimas 449
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kaip 
apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo, nustatomas mažesnis 
mokestis;

a) mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kaip 
apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo, nustatomas mažesnis 
mokestis; tai jokiu būdu nedaro įtakos 
vertinančiosios kompetentingos 
institucijos atsakomybei atlikti kruopštų 
vertinimą pagal šį reglamentą;

Or.de

Pagrindimas

Mokesčiai turėtų būti susiję su būtinu darbu, kuris buvo tinkamai ir veiksmingai atliktas. 
Atsižvelgiant į tai, nepriimtina nustatyti metinį mokestį be jokio pagrindimo ir mokesčių 
turėtų būti reikalaujama tik tais atvejais, kai jie iš tiesų būtini. 

Pakeitimas 450
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kaip 
apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo, nustatomas mažesnis 
mokestis;

a) mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kaip 
apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo, nustatomas mažesnis 
mokestis; Tai jokiu būdu nedaro įtakos 
vertinančiosios kompetentingos 
institucijos atsakomybei atlikti kruopštų 
vertinimą pagal šį reglamentą;

Or.en
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Pagrindimas

Nesant jokiam pagrindui metinis mokestis neturėtų būti taikomas ir prieš nustatant tokias 
priemones reikia atlikti visą konsultacijų procedūrą.  Tai, kad Komisija ir valstybės narės turi 
gebėti apmokėti savo išlaidas, yra priimtina, tačiau mokesčiai neturėtų sudaryti kliūčių 
prekiauti tik dėl ūkinių priežasčių, nes biocidiniai produktai yra itin svarbūs visose 
visuomenės sveikatos srityse. 

Pakeitimas 451
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nustatant mokesčių struktūrą 
atsižvelgiama į tai, ar produktas, dėl kurio 
pateikta autorizacijos liudijimo paraiška, 
atitinka mažos rizikos produkto kriterijus;

Or.fr

Pagrindimas

Nustatant mokesčių struktūrą turėtų būti teikiamos paskatos gaminti mažos rizikos produktą. 

Pakeitimas 452
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or.de

Pagrindimas

Mokesčiai turėtų būti susiję su būtinu darbu, kuris buvo tinkamai ir veiksmingai atliktas. 
Atsižvelgiant į tai, nepriimtina nustatyti metinį mokestį be jokio pagrindimo ir mokesčių 
turėtų būti reikalaujama tik tais atvejais, kai jie iš tiesų būtini. 
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Pakeitimas 453
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) mokestis mokamas tik tada, kai jis iš 
tiesų būtinas.

Or.it

Pagrindimas

Reikalavimas mokėti metinį mokestį negali būti nustatytas iš pat pradžių. Mokestis turėtų būti 
taikomas tik tuomet, kai jis iš tiesų būtinas. 

Pakeitimas 454
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) mokėti mokestį reikalaujama tik tada, 
kai tai iš tiesų būtina.

Or.enPagrindimas

Nesant jokiam pagrindui metinis mokestis neturėtų būti taikomas ir prieš nustatant tokias 
priemones reikia atlikti visą konsultacijų procedūrą.  Tai, kad Komisija ir valstybės narės turi 
gebėti apmokėti savo išlaidas, yra priimtina, tačiau mokesčiai neturėtų sudaryti kliūčių 
prekiauti tik dėl ūkinių priežasčių, nes biocidiniai produktai yra itin svarbūs visose 
visuomenės sveikatos srityse. 

Pakeitimas 455
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies e punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustatant mokesčių struktūrą ir dydį 
atsižvelgiama į darbą, kurį turi padaryti 
Agentūra ir kompetentingos institucijos 
pagal šį reglamentą, ir mokesčio dydis turi 
būti toks, kad užtikrintų, jog iš mokesčių 
bei iš kitų šaltinių Agentūros gaunamų 
pajamų pagal šį reglamentą pakaktų 
suteiktų paslaugų išlaidoms padengti.

e) mokėti mokesčius reikalaujama tik 
tada, kai tai iš tiesų būtina. nustatant 
mokesčių struktūrą ir dydį atsižvelgiama į 
darbą, kurį turi padaryti Agentūra ir 
kompetentingos institucijos pagal šį 
reglamentą, ir mokesčio dydis turi būti 
toks, kad užtikrintų, jog iš mokesčių bei iš 
kitų šaltinių Agentūros gaunamų pajamų
pagal šį reglamentą pakaktų suteiktų 
paslaugų išlaidoms padengti.

Or.de

Pagrindimas

Mokesčiai turėtų būti susiję su būtinu darbu, kuris buvo tinkamai ir veiksmingai atliktas. 
Atsižvelgiant į tai, nepriimtina nustatyti metinį mokestį be jokio pagrindimo ir mokesčių 
turėtų būti reikalaujama tik tais atvejais, kai jie iš tiesų būtini. 

Pakeitimas 456
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) mokesčių dydis negali viršyti 45 000 
eurų.

Or.de

Pagrindimas

Mokesčių ribos turi atspindėti šiuo metu Europoje taikomus mokesčius. 

Pakeitimas 457
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
71 a straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71a straipsnis
Delegavimas

1. 6 straipsnio 4 dalyje, 8 straipsnio 
5 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 
13 straipsnio 1 dalyje, 14 straosnyje, 
19 straipsnio 3 dalyje, 21 straipsnio 
5 dalyje, 42 straipsnyje, 46 straipsnio 
4 dalyje, 60 straipsnio 5 dalyje, 
70 straipsnio 1 dalyje, 73 straipsnyje ir 
77 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus 
Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos. Ne 
vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki 5 metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia su 
delegavimo įgaliojimais susijusią 
ataskaitą. Įgaliojimų delegavimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba jį 
atšaukia pagal 19c straipsnį.
2. Komisija priima deleguotąjį aktą ir tuo 
pačiu metu praneša apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis 71b ir 
71c straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or.en

Pagrindimas

Pagal Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį išsamios įgaliojimų delegavimo sąlygos turi būti 
nustatytos reglamente. 

Pakeitimas 458
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
71 b straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 71b
Delegavimo atšaukimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 6 straipsnio 
4 dalyje, 8 straipsnio 5 dalyje, 
12 straipsnio 5 dalyje, 13 straipsnio 
3 dalyje, 21 straipsnio 5 dalyje, 42 
straipsnyje, 46 straipsnio 4 dalyje, 
60 straipsnio 5 dalyje, 70 straipsnio 
1 dalyje, 73 straipsnyje ir 77 straipsnio 
1 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą.
Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, siekia prieš priimdama 
galutinį sprendimą per deramą laikotarpį 
informuoti apie tai kitą instituciją ir 
Komisiją, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir 
galimas atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tane sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Sprendimas neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or.en

Pagrindimas

Pagal Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį išsamios įgaliojimų delegavimo sąlygos turi būti 
nustatytos reglamente. 

Pakeitimas 459
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
71 c straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 71c
Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
teisės akto per tris mėnesius nuo 
pranešimo pateikimo datos.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
vienam mėnesiui.
2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto, jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioja jame nurodytą dieną.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja deleguotajam teisės aktui, jis 
neįsigalioja. Prieštaravimą pareiškusi 
institucija nurodo savo prieštaravimo dėl 
deleguotojo akto priežastis.

Or.en

Pagrindimas

Pagal Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį išsamios įgaliojimų delegavimo sąlygos turi būti 
nustatytos reglamente. 

Pakeitimas 460
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 
2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Išbraukta.
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Or.en

Pagrindimas

Kadangi komitologijos tvarką derinama prie naujos deleguotų teisės aktų sistemos pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį, reguliavimo procedūra su tikrinimu nebegalios 
įgyvendinant šį reglamentą. 

Pakeitimas 461
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali derinti priedus su mokslo ir 
technikos pažanga.

Siekdama atsižvelgti į technikos pažangą 
Komisija, pagal 71a straipsnį priimdama 
deleguotuosius teisės aktus, kuriems 
taikomos 71b ir 71c straipsnių sąlygos,
gali derinti priedus su mokslo ir technikos 
pažanga.

Or.en

Pagrindimas

Siekiama pritaikyti komitologijos tvarką prie naujos deleguotųjų teisės aktų sistemos pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį. 

Pakeitimas 462
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali derinti priedus su mokslo ir 
technikos pažanga.

Komisija derina priedus su mokslo ir 
technikos pažanga.

Or.de
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Pakeitimas 463
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
priimamos taikant 72 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Siekiama pritaikyti komitologijos tvarką prie naujos deleguotųjų teisės aktų sistemos pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį. 

Pakeitimas 464
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei, gavusi naujų faktų, valstybė narė turi 
pagrįstų priežasčių manyti, kad biocidinis 
produktas, nors ir atitinka šio reglamento 
reikalavimus, kelia didelę riziką žmonių ar 
gyvūnų sveikatai, ji gali imtis tinkamų 
laikinų priemonių. Valstybė narė apie tai 
nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas 
valstybes nares, nurodydama tokio 
sprendimo, pagrįsto naujais faktais, 
priežastis.

Jei, gavusi naujų faktų, valstybė narė turi 
pagrįstų priežasčių manyti, kad biocidinis 
produktas, nors ir atitinka šio reglamento 
reikalavimus, kelia didelę nedelsiamą ar
ilgalaikę riziką žmonių, ypač vaikų, ar 
gyvūnų sveikatai arba aplinkai, ji gali 
imtis tinkamų laikinų priemonių. Valstybė 
narė apie tai nedelsdama informuoja 
Komisiją ir kitas valstybes nares, 
nurodydama tokio sprendimo, pagrįsto 
naujais faktais, priežastis.

Or.it

Pagrindimas

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kalbant apie kenksmingus produktus vaikai labiau 
pažeidžiami negu suaugusieji, į kuriuos atsižvelgiama pasiūlyme dėl reglamento nustatant 
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tolerancijos kriterijus. Vaikai dažnai patys to nežinodami atsiduria vietose, kur buvo 
purškiama biocidiniais produktais ir pesticidais, ir iš karto arba per ilgesnį laikotarpį 
reaguoja į kenksmingų medžiagų tiesiogiai arba netiesiogiai daromą poveikį. 

Pakeitimas 465
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei, gavusi naujų faktų, valstybė narė turi 
pagrįstų priežasčių manyti, kad biocidinis 
produktas, nors ir atitinka šio reglamento 
reikalavimus, kelia didelę riziką žmonių ar 
gyvūnų sveikatai, ji gali imtis tinkamų 
laikinų priemonių. Valstybė narė apie tai 
nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas 
valstybes nares, nurodydama tokio 
sprendimo, pagrįsto naujais faktais, 
priežastis.

Jei, gavusi naujų faktų, valstybė narė turi 
pagrįstų priežasčių manyti, kad biocidinis 
produktas, nors ir atitinka šio reglamento 
reikalavimus, kelia didelę riziką žmonių , 
ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai, ypač 
pažeidžiamoms grupėms, ir riziką, kad 
nebus įvykdyti Direktyvos 2000/60/EB 
kokybės standartai, ji gali imtis tinkamų 
laikinų priemonių. Valstybė narė apie tai 
nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas 
valstybes nares, nurodydama tokio 
sprendimo priežastis.

Or.en

Pagrindimas

Užtikrinamas subsidiarumo ir atsargumo principų įgyvendinimas. Valstybės narės turi 
įgyvendinti antrinę ES teisę, pvz., Vandens pagrindų direktyvą. Atsižvelgiant į neseniai 
priimtą Augalų apsaugos produktų reglamentą, valstybės narės turi pakankamai veiksmų 
erdvės, kad apsaugotų piliečius ir pažeidžiamas ekosistemas. 

Pakeitimas 466
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka 
Komisija arba leidžia taikyti laikiną 
priemonę sprendime apibrėžtam 

Išbraukta.



AM\810555LT.doc 81/89 PE439.891v02-00

LT

laikotarpiui, arba pareikalauja, kad 
valstybė narė atšauktų savo laikiną 
priemonę.

Or.en

Pagrindimas

Pagal naujos ES sutartier 193 straipsnį valstybės narės gali toliau laikytis arba nustatyti 
griežtesnių apsaugos priemonių, kad pagerintų aplinkos kokybę ir geriau apsaugotų žmonių 
sveikatą. 

Pakeitimas 467
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija toliau tęsia senų veikliųjų 
medžiagų sistemingo tyrimo darbo 
programą, pradėtą pagal Direktyvos 
98/8/EB 16 straipsnio 2 dalį, ir pabaigia ją 
iki 2014 m. gegužės 14 d. Komisija gali 
priimti su darbo programos vykdymu 
susijusias įgyvendinimo taisykles ir 
nustatyti konkrečias atitinkamas 
kompetentingų institucijų ir programos 
dalyvių teises bei pareigas. Tos priemonės, 
skirtos neesminėms šio reglamento 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos taikant 72 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Komisija toliau tęsia senų veikliųjų 
medžiagų sistemingo tyrimo darbo 
programą, pradėtą pagal Direktyvos 
98/8/EB 16 straipsnio 2 dalį, ir pabaigia ją 
iki 2014 m. gegužės 14 d. Siekdama 
užtikrinti sklandų perėjimą, Komisija, 
pagal 71a straipsnį priimdama 
deleguotuosius teisės aktus, kuriems 
taikomos 71b ir 71c straipsnių sąlygos, 
gali priimti su darbo programos vykdymu 
susijusias įgyvendinimo taisykles ir 
nustatyti konkrečias atitinkamas 
kompetentingų institucijų ir programos 
dalyvių teises bei pareigas; ir 
atsižvelgdama į darbo programos 
vykdymo pažangą, ji gali priimti 
sprendimą pratęsti darbo programos 
trukmę tam tikram nustatytam 
laikotarpiui.

Or.en

Pagrindimas

Siekiama pritaikyti komitologijos tvarką prie naujos deleguotųjų teisės aktų sistemos pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį. 



PE439.891v02-00 82/89 AM\810555LT.doc

LT

Pakeitimas 468
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdama į darbo programos 
vykdymo pažangą, Komisija gali pratęsti 
darbo programos trukmę tam tikram 
nustatytam laikotarpiui. Ta priemonė, 
skirta iš dalies pakeisti neesmines šio 
reglamento nuostatas jį papildant, 
priimama taikant 72 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Siekiama pritaikyti komitologijos tvarką prie naujos deleguotųjų teisės aktų sistemos pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį. 

Pakeitimas 469
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekdama pažangos vykdant darbo 
programą, Komisija, pagal 71a straipsnį 
priimdama deleguotuosius teisės aktus, 
kuriems taikomos 71b ir 71c straipsnių 
sąlygos, nusprendžia, kad veiklioji 
medžiaga įrašoma į šio reglamento I priedą 
ir kokio yra tokio įrašo sąlygos, arba, jei 4 
straipsnio reikalavimai netenkinami arba 
per nustatytą laikotarpį nepateikta 
reikiamos informacijos ir duomenų, kad ta 
veiklioji medžiaga neįrašoma į šio 
reglamento I priedą. Sprendime nurodoma, 
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kada įsigalioja įrašas I priede.

Or.en

Pagrindimas

Siekiama pritaikyti komitologijos tvarką prie naujos deleguotųjų teisės aktų sistemos pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnį. 

Pakeitimas 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pagrindimas

Teisės akte turėtų būti aiškiai nurodyti galiojantys terminai. Dėl dviejų metų termino iš anksto 
susitarta su kompetentingomis institucijomis. 

Pakeitimas 471
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybės narės kompetentinga 
institucija atmeta pagal 3 dalį pateiktą 
biocidinio produkto autorizacijos liudijimo 
paraišką arba nusprendžia neišduoti 
autorizacijos liudijimo, toks biocidinis 
produktas rinkai nebetiekiamas praėjus 
šešiems mėnesiams nuo tokio atmetimo ar 
sprendimo priėmimo.

4. Jei valstybės narės kompetentinga 
institucija atmeta pagal 3 dalį pateiktą 
biocidinio produkto autorizacijos liudijimo 
paraišką arba nusprendžia neišduoti 
autorizacijos liudijimo, toks biocidinis 
produktas rinkai nebetiekiamas praėjus 
šešiems mėnesiams nuo tokio atmetimo ar 
sprendimo priėmimo. Jei valstybės narės 
kompetentinga institucija atmeta pagal 3 
dalį pateiktą biocidinio produkto 
autorizacijos liudijimo paraišką arba 
nusprendžia neišduoti autorizacijos 
liudijimo, tokio biocidinio produkto 
esamų atsargų šalinimas, sandėliavimas ir 
naudojimas leidžiamas aštuoniolika 
mėnesių nuo įrašo įsigaliojimo dienos.

Or.en

Pagrindimas

Esamų biocidinio produkto atsargų šalinimo, sandėliavimo ir naudojimo terminai turi būti 
suderinti visame straipsnyje. 

Pakeitimas 472
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 47 straipsnio, apdoroti 
gaminiai ir medžiagos, kuriuose yra 
biocidinių produktų, kurių Bendrijos 
autorizacijos liudijimas arba bent vienos 
valstybės narės autorizacijos liudijimas 
neišduotas ir kurie buvo tiekiami 
rinkai...[OL: įrašykite 85 straipsnio pirmoje 
pastraipoje nurodytą datą] gali būti toliau 
tiekiami rinkai iki priimamas sprendimas 
išduoti tokių biocidinių produktų 
autorizacijos liudijimą, jei autorizacijos 

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

liudijimo paraiška pateikta ne vėliau kaip 
iki 2013 m. sausio 1 d. Jei priimamas 
sprendimas neišduoti tokio biocidinio 
produkto tiekimo rinkai autorizacijos 
liudijimo, apdoroti gaminiai ir medžiagos, 
kuriuose yra tokio biocidinio produkto, 
praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio 
sprendimo priėmimo rinkai nebetiekiami.

Or. en

Pakeitimas 473
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.dePagrindimas

Terminą reikėtų pratęsti siekiant atsižvelgti į importuotojų verslo ciklus. Prekybininkai užsako 
prekes prieš 18 mėnesių iki prekės patenka ant lentynų. 12 mėnesių laikotarpis garantuotų 
importuotojams reikiamą teisinį tikrumą. 
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Pakeitimas 474
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or.en

Pagrindimas

Šios dalies papildymas 80 straipsnyje pateiktomis nuostatomis padeda užtikrinti, kad 
naujiems produktams, kurie pateks į Biocidinių produktų reglamento taikymo sritį, bus 
taikomos nuoseklios priemonės. 

Pakeitimas 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis
Su maistu skirtoms liestis medžiagoms 
taikomos pereinamojo laikotarpio 
priemonės

Išbraukta.

1. Biocidinių produktų, kurie yra su 
maistu skirtos liestis medžiagos ir kurie 
buvo tiekiami rinkai [OL: įrašykite 85 
straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytą 
datą] autorizacijos liudijimų paraiškos 



AM\810555LT.doc 87/89 PE439.891v02-00

LT

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

Or.fr

Pagrindimas

Su maistu skirtoms liestis medžiagoms jau taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004. Šis 
reglamentas galbūt neapima visų tokių medžiagų ir jų naudojimo vertinimo aspektų, tačiau 
nauji apribojimai turi būti nustatyti peržiūrėjus teisės aktus, susijusius su medžiagomis, 
skirtomis liestis su maistu, ir [ne?] Biocidinių produktų reglamente, kad būtų išvengta 
taisyklių ir vertinimo dubliavimosi.
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Pakeitimas 476
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis
Su maistu skirtoms liestis medžiagoms 
taikomos pereinamojo laikotarpio 
priemonės

Išbraukta.

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

Or.en

Pagrindimas

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


