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Amendamentul 331
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 32 - alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se poate acorda autorizație 
comunitară pentru produsele biocide care 
conțin substanțe active care intră sub 
incidența articolului 5 sau 9.

Or.en

Amendamentul 332
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorizația comunitară poate fi 
acordată următoarelor categorii de produse 
biocide:

(1) Autorizația comunitară poate fi 
acordată tuturor produsele biocide ale căror 
tipare și condiții de utilizare sunt
substanțial similare.

(a) produse biocide care conțin una sau 
mai multe substanțe active noi;
(b) produse biocide cu risc scăzut.

Autorizația comunitară impune adoptarea 
de măsuri vizând utilizarea sustenabilă 
acolo unde este cazul pentru a asigura 
același nivel de protecție a sănătății 
umane și a mediului înconjurător pe tot 
cuprinsul Uniunii. Aceste măsuri pot 
varia în funcție de tipul de produs.

Or.en

Justificare

Majoritatea statelor membre nu dispun în prezent de un sistem de autorizare a biocidelor.
Prin urmare, este rezonabil să se considere că este mai adecvat ca procedura de autorizare 
să fie transferată direct la nivelul UE, astfel încât să se asigure că toți cetățenii UE sunt egali 
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în ceea ce privește protecția sănătății umane și protecția mediului. În plus, în acest caz 
majoritatea substanțelor active existente vor fi deja evaluate. Nu în ultimul rând, în sectorul 
produselor biocide este necesară stimularea inovării. Aceasta impune o procedură 
simplificată, cu termene-limită mai scurte, în conformitate cu principiile unei mai bune 
reglementări.

Amendamentul 333
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produse biocide care conțin una sau 
mai multe substanțe active noi;

eliminat

Or.en

Amendamentul 334
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produse biocide care conțin una sau 
mai multe substanțe active noi;

eliminat

Or.nl

Justificare

Acceptarea de către Comunitate a categoriilor de produse care poate fi utilizate pe întregul 
teritoriu ar trebui să fie supusă acelorași restricții și condiții în întreaga Comunitate. Aceasta 
înseamnă că nu ar trebui să se poată facă excepții în anumite regiuni sau state membre, astfel 
încât să nu fie posibilă decât posibilă fie introducerea, fie neintroducerea produsului pe 
piață. Orice excepție necesară din motive legate de protecția mediului sau a oamenilor sau 
animalelor sunt, așadar, imposibile. 
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Amendamentul 335
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produse biocide care conțin una sau 
mai multe substanțe active noi;

eliminat

Or.en

Amendamentul 336
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produse biocide care conțin una sau mai 
multe substanțe active noi;

(a) produse biocide care conțin una sau mai 
multe substanțe active noi, cu condiția ca 
aceste produse să fie necesare în toate 
statele membre și să nu existe alternative 
nechimice;

Or.en

Justificare

Ar trebui ca autorizația comunitară pentru produse biocide care conțin substanțe active noi 
să se acorde numai dacă este nevoie de un astfel de produs în toate statele membre și dacă 
există alternative nechimice. Dacă ar fi posibilă o autorizație comunitară pentru orice 
substanță activă nouă sau chiar pentru toate substanțele active, stimularea produselor cu un 
risc mai scăzut ar dispărea. 

Amendamentul 337
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produse biocide cu risc scăzut. eliminat

Or.en

Amendamentul 338
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b a) produsele biocide destinate utilizării 
de către consumatorii casnici sau de către 
specialiști, pe baza unor condiții și 
instrucțiuni de utilizare similare în cadrul 
Uniunii Europene și care întrunesc 
criteriile enumerate la articolul 33a (nou).

Or.en

Justificare

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions.

Amendamentul 339
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma raportului Comisiei cu privire 
la punerea în aplicare a prezentului 
regulament, menționat la articolul 54 
alineatul (4), și ținând seama de 
experiența dobândită în ceea ce privește 

eliminat
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autorizațiile comunitare, Comisia poate 
adăuga și alte categorii de produse 
biocide la alineatul (1) al prezentului 
articol.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 72 alineatul (4).

Or.en

Amendamentul 340
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma raportului Comisiei cu privire 
la punerea în aplicare a prezentului 
regulament, menționat la articolul 54 
alineatul (4), și ținând seama de 
experiența dobândită în ceea ce privește 
autorizațiile comunitare, Comisia poate 
adăuga și alte categorii de produse 
biocide la alineatul (1) al prezentului 
articol.

eliminat

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 72 alineatul (4).

Or.en

Justificare

Majoritatea statelor membre nu dispun în prezent de un sistem de autorizare a biocidelor. 
Prin urmare, este rezonabil să se considere că este mai adecvat ca procedura de autorizare 
să fie transferată direct la nivelul UE, astfel încât să se asigure că toți cetățenii UE sunt egali 
în ceea ce privește protecția sănătății umane și protecția mediului. În plus, în acest caz 
majoritatea substanțelor active existente vor fi deja evaluate. Nu în ultimul rând, în sectorul 
produselor biocide este necesară stimularea inovării. Aceasta impune o procedură 
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simplificată, cu termene-limită mai scurte, în conformitate cu principiile unei mai bune 
reglementări. 

Amendamentul 341
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În urma raportului Comisiei cu privire 
la punerea în aplicare a prezentului 
regulament, menționat la articolul 54 
alineatul (4), și ținând seama de 
experiența dobândită în ceea ce privește 
autorizațiile comunitare, Comisia poate 
adăuga și alte categorii de produse 
biocide la alineatul (1) al prezentului 
articol.

eliminat

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 72 alineatul (4).

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 

Amendamentul 342
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În urma raportului Comisiei cu privire 
la punerea în aplicare a prezentului 

eliminat
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regulament, menționat la articolul 54 
alineatul (4), și ținând seama de 
experiența dobândită în ceea ce privește 
autorizațiile comunitare, Comisia poate 
adăuga și alte categorii de produse 
biocide la alineatul (1) al prezentului 
articol.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 72 alineatul (4).

Or.nl

Justificare

Acceptarea de către Comunitate a categoriilor de produse care poate fi utilizate pe întregul 
teritoriu ar trebui să fie supusă acelorași restricții și condiții în întreaga Comunitate. Aceasta 
înseamnă că nu ar trebui să se poată facă excepții în anumite regiuni sau state membre, astfel 
încât să nu fie posibilă decât posibilă fie introducerea, fie neintroducerea produsului pe 
piață. Orice excepție necesară din motive legate de protecția mediului sau a oamenilor sau 
animalelor sunt, așadar, imposibile. 

Amendamentul 343
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma raportului Comisiei cu privire 
la punerea în aplicare a prezentului 
regulament, menționat la articolul 54 
alineatul (4), și ținând seama de experiența 
dobândită în ceea ce privește autorizațiile 
comunitare, Comisia poate adăuga și alte 
categorii de produse biocide la alineatul (1) 
al prezentului articol.

(2) În urma raportului Comisiei cu privire 
la punerea în aplicare a prezentului 
regulament, menționat la articolul 54 
alineatul (4), și ținând seama de experiența 
dobândită în ceea ce privește autorizațiile 
comunitare, Comisia poate propune ca 
Parlamentul European și Consiliul să 
adauge și alte categorii de produse biocide 
la alineatul (1) al prezentului articol. 
Parlamentul European și Consiliul 
hotărăsc în conformitate cu articolul 294 
din tratat.
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Or.fr

Justificare

Extinderea procedurii comunitare la alte categorii de produse constituie o modificare 
substanțială a prezentului regulament Acesta trebuie să se bazeze pe procedura legislativă 
ordinară, cu respectarea competențelor Parlamentului European și al Consiliului. 

Amendamentul 344
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 72 alineatul (4).

eliminat

Or.fr

Justificare

Extinderea procedurii comunitare la alte categorii de produse constituie o modificare 
substanțială a prezentului regulament Acesta trebuie să se bazeze pe procedura legislativă 
ordinară, cu respectarea competențelor Parlamentului European și al Consiliului. 

Amendamentul 345
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 33 alineatul 
(1) litera (ba), un produs este considerat 
produs biocid cu condiții de utilizare 
similare în cazul în care sunt îndeplinite 
toate criteriile următoare:
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(i) are condiții de utilizare similare în 
toată Uniunea Europeană, în 
conformitate cu instrucțiunile de 
utilizare;
(ii) este deja introdus pe piață în cel puțin 
[x] state membre sau urmează să fie 
introdus pe piață în cel puțin [x] state 
membre în termen de doi ani de la 
acordarea autorizației;
(iii) nu necesită un echipament de 
protecție personală în condițiile de 
utilizare prevăzute în anexa VI și, în cazul 
utilizării în condiții de utilizare normale și 
previzibile în mod rezonabil, îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolul 16 
alineatul (1).
Pentru definirea sau adaptarea 
numărului de state membre menționat la 
punctul (ii), Comisia poate adopta un act 
delegat în conformitate cu articolul 72a.

Or.en

Justificare

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.

Amendamentul 346
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Nu este necesar să se acorde agenției nouă luni pentru pregătirea și prezentarea avizului 
acesteia cu privire la autorizarea unui produs biocid: un astfel de termen este prea lung, mai 
ales dat fiind faptul că avizul va avea la bază o evaluare preexistentă realizată de autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare. 

Amendamentul 347
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 35 - alineatul 4 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea unui stat membru, Comisia 
poate decide că autorizația comunitară nu 
se aplică pe teritoriul respectivului stat 
membru pentru un produs biocid care se 
încadrează în tipurile de produse 15, 17 sau 
23 din anexa V, cu condiția ca această
cerere să poată fi justificată pe baza unor
motive legate de protecția sănătății umane, 
animale sau vegetale, de protecția 
patrimoniului național cu valoare artistică, 
istorică sau arheologică sau de protecția 
proprietății industriale și comerciale.

Statul membru informează Comisia dacă 
intenționează de a restrânge sau interzice
autorizația comunitară pentru un produs 
biocid care se încadrează în tipurile de 
produse 15, 17 sau 23 din anexa V pe 
teritoriul respectivului stat membru. 
Această restricție sau interdicție trebuie să
justificată de oricare din următoarele
motive:

(a) protecția sănătății umane, în special în 
cazul grupurilor vulnerabile sau
(b) protecția mediului, în special în cazul 
ecosistemelor vulnerabile sau
(c) protecția animalelor sau
(d) protecția plantelor sau
(e) protecția patrimoniului național cu 
valoare artistică, istorică sau arheologică
sau
(f) protecția proprietății industriale și 
comerciale.

Or. en
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Amendamentul 348
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 35 - alineatul 4 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea unui stat membru, Comisia
poate decide adaptarea anumitor condiții 
ale autorizației comunitare la diferitele 
circumstanțe locale din respectivul stat 
membru în conformitate cu articolul 29.

Statul membru informează Comisia dacă 
s-a decis adaptarea anumitor condiții ale 
autorizației comunitare la diferitele 
circumstanțe locale din respectivul stat 
membru în conformitate cu articolul 29.

Or. en

Amendamentul 349
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care preocupările unui stat 
membru legate de sănătatea umană sau 
animală sau de mediu nu pot fi controlate 
prin stabilirea unor măsuri naționale de 
reducere a riscului menționate în al 
treilea paragraf, statul membru respectiv 
poate refuza autorizarea produsului 
biocid pe teritoriul său în cazul în care, 
având în vedere împrejurările speciale 
legate de mediu și de utilizare, statul 
membru respectiv are motive temeinice 
pentru a considera că produsul biocid în 
cauză încă prezintă un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau animală sau 
pentru mediu.

Or.nl

Justificare

La depunerea cererilor prin procedura de autorizare comunitară, un stat membru ar trebui să 
poată să refuze autorizarea dacă există motive de îngrijorare bine întemeiate cu privire la 
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faptul că utilizarea unui produs biocid va prezenta riscuri pentru oameni și mediu în statul 
membru în cauză din cauza unor circumstanțe naționale specifice statului membru respectiv, 
precum climatul sau hidromorfologia. O astfel de dispoziție este similară cu dispoziția din 
regulamentul privind autorizarea de introducere pe piață a produselor fitosanitare. 

Amendamentul 350
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Legislația comunitară poate stabili 
condiții adecvate în ceea ce privește 
respectarea cerințelor menționate la 
articolul 15 și a celorlalte măsuri de 
reducere a riscurilor, bazate pe 
circumstanțele specifice de utilizare.

Or.nl

Justificare

Măsuri suplimentare de reducere a riscurilor pe care le reprezintă pentru oameni și mediu 
utilizarea produselor biocide ca urmare a circumstanțelor specifice dintr-un stat membru. 

Amendamentul 351
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care prin decizia 
menționată la alineatul (4) se refuză 
acordarea unei autorizații comunitare 
pentru un produs biocid deoarece acesta 
nu îndeplinește criteriile pentru a fi 
considerat produs biocid cu risc scăzut în 
conformitate cu articolul 17, solicitantul 
poate solicita, după caz, o autorizație 

eliminat
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comunitară în conformitate cu 
articolul 33 alineatul (1) litera (a) sau o 
autorizație națională în conformitate cu 
capitolul V.

Or.en

Justificare

Dacă se adoptă amendamentul aferent articolului 33, acest alineat devine redundant. 

Amendamentul 352
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 35 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care prin decizia menționată 
la alineatul (4) se refuză acordarea unei 
autorizații comunitare pentru un produs 
biocid deoarece acesta nu îndeplinește 
criteriile pentru a fi considerat produs 
biocid cu risc scăzut în conformitate cu 
articolul 17, solicitantul poate solicita, 
după caz, o autorizație comunitară în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) 
litera (a) sau o autorizație națională în 
conformitate cu capitolul V.

(5) În cazul în care prin decizia menționată 
la alineatul (4) se refuză acordarea unei 
autorizații comunitare pentru un produs 
biocid deoarece acesta nu îndeplinește 
criteriile pentru a fi considerat produs 
biocid cu risc scăzut în conformitate cu 
articolul 17, solicitantul poate solicita, 
după caz, o autorizație comunitară în 
conformitate cu capitolul V.

Or. en

Amendamentul 353
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en

Justificare

Cu excepția cazului în care există date noi care pot fi evaluate, nu este necesar un termen de 
optsprezece luni pentru reînnoirea autorizației unui produs. Termenul de trei luni ar 
reprezenta o perioadă mai adecvată. 

Amendamentul 354
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.. it

Justificare

Un termen de 12 luni ar fi mai adecvat pentru reînnoirea unei autorizații. 

Amendamentul 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cunoștințe sau informații noi cu privire 
la efectele substanței active sau ale 
produsului biocid asupra omului sau asupra 
mediului;

(a) cunoștințe sau informații noi cu privire 
la efectele substanței active sau ale 
produsului biocid asupra omului sau asupra 
mediului, mai ales în ceea ce privește 
grupurile vulnerabile;
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Or.en

Amendamentul 356
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 39 - alineatul 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 16;

(a) nu sunt îndeplinite cerințele menționate 
la articolul 16 sau în conformitate cu 
standardele comunitare de protecție a 
sănătății umane și a mediului, în special 
instituite în conformitate cu Directiva 
2008/56/CE, Directiva 2006/118/CE, 
Directiva 2000/60/CE și Directivele 
98/83/CE și 96/61/CE;

Or. en

Amendamentul 357
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) există indicii că nu pot fi atinse 
obiectivele de la articolul 4 alineatul (1) 
litera (a) punctul (iv) și litera (b) punctul 
(i) și de la articolul 7 alineatele (2) și (3) 
din Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire de 
stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei;

Or.nl

Justificare

Analog amendamentului 39 al raportoarei. Pe lângă revizuirea includerii unei substanțe 
active în anexa I, un indiciu (din măsurările practice) privind periclitarea obiectivelor 
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directivei-cadru privind apa trebuie, de asemenea, să constituie un motiv de anulare sau de 
modificare a autorizației unui produs biocid. 

Amendamentul 358
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O modificare a unei autorizații 
existente ar trebui să se încadreze într-
una din următoarele categorii de 
modificări:
(a) „modificare administrativă”
(b) „modificare minoră
(c) „modificare majoră”
astfel cum sunt definite la articolul 3 
litera (u a) (nouă), litera (u b) (nouă) și 
litera (u c) (nouă).

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 359
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2 a) O modificare a unei autorizații 
existente ar trebui să se încadreze într-
una din următoarele categorii de 
modificări:
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(a) „modificare administrativă”
(b) „modificare minoră”
(c) „modificare majoră”
astfel cum sunt definite la articolul 3 
litera (a) (nouă), litera (b) (nouă) și litera 
(c) (nouă).

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 360
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 42 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de punere în aplicare Proceduri detaliate de anulare și 
modificare

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 

Amendamentul 361
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia adoptă măsuri de punere în Pentru a se asigura buna funcționare a 
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aplicare care stabilesc criteriile și 
procedurile referitoare la anularea unei 
autorizații sau la anumite modificări ale 
termenilor și condițiilor unei autorizații 
conform articolelor 39–41, printre care se 
numără și un mecanism de soluționare a 
litigiilor.

procedurilor de anulare și modificare, 
Comisia adoptă mai multe măsuri detaliate 
de punere în aplicare care stabilesc 
criteriile și procedurile referitoare la 
anularea unei autorizații sau la anumite 
modificări ale termenilor și condițiilor unei 
autorizații conform articolelor 39–41, 
printre care se numără și un mecanism de 
soluționare a litigiilor, prin intermediul 
unor acte delegate în conformitate cu 
articolul 71 alineatul (a) și sub rezerva 
condițiilor de la articolul 71 literele (b) și 
(c).

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 

Amendamentul 362
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile și procedurile menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol se 
bazează, fără a se limita la acestea, pe 
următoarele principii:
(a) în cazul modificărilor administrative 
aduse autorizațiilor se aplică o procedură 
de notificare simplificată;
(b) în cazul modificărilor minore aduse 
autorizației se stabilește o perioadă de 
evaluare redusă;
(c) în cazul modificărilor majore, 
perioada de evaluare ar trebui să fie 
proporțională cu amploarea modificării 
propuse.
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Or.en

Justificare

Textul legislativ ar trebui să enunțe cu claritate principalele principii aplicate la modificarea 
autorizațiilor, deși detaliile procedurilor pot fi precizate în măsurile de punere în aplicare. 
Este necesar, în special, să se precizeze faptul că ar trebui să se aplice diferite tipuri de 
proceduri de modificare în funcție de nivelul și importanța modificărilor (administrative, 
minore sau majore) care se preconizează că vor fi aduse produsului biocid (în comparație cu 
autorizația inițială).

Amendamentul 363
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Criteriile și procedurile menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol au la 
bază, printre altele, următoarele principii:
(a) în cazul modificărilor administrative 
aduse autorizațiilor se aplică o procedură 
de notificare simplificată;
(b) în cazul modificărilor minore aduse 
autorizației se stabilește o perioadă de 
evaluare redusă;
(c) în cazul modificărilor majore, 
perioada de evaluare ar trebui să fie 
proporțională cu amploarea modificării 
propuse.

Or.en

Justificare

Textul ar trebui să enunțe cu claritate principalele principii aplicate la modificarea 
autorizațiilor. Este necesar, în special, să se precizeze faptul că ar trebui să se aplice diferite 
tipuri de proceduri de modificare în funcție de nivelul și importanța modificărilor 
(administrative, minore sau majore) care se preconizează că vor fi aduse produsului biocid 
(în comparație cu autorizația inițială). Procedura de evaluare simplificată ar permite 
efectuarea modificărilor minore fără a fi necesară o procedură administrativă complicată și 
îndelungată din partea autorității competente. 
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Amendamentul 364
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 72 alineatul (4).

eliminat

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 

Amendamentul 365
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en
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Justificare

Pentru se a ajunge la un echilibru corespunzător între comerțul liber cu mărfuri și o piață 
sigură, acest articol referitor la comerțul paralel ar trebui să fie limitat la produsele identice 
bazate pe aceleași specificații și același conținut de substanțe active și coformulanți. 

Amendamentul 366
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Cererea este însoțită de toate informațiile 
necesare pentru a demonstra că produsul 
biocid respectiv este esențial identic cu 
produsul de referință, conform alineatului 
(3).

 Cererea este însoțită de toate informațiile 
necesare pentru a demonstra că produsul 
biocid respectiv este identic cu produsul de 
referință, conform alineatului (3).

Or.en

Justificare

Pentru se a ajunge la un echilibru corespunzător între comerțul liber cu mărfuri și o piață 
sigură, acest articol referitor la comerțul paralel ar trebui să fie limitat la produsele identice 
bazate pe aceleași specificații și același conținut de substanțe active și coformulanți. 

Amendamentul 367
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorizația de comerț paralel se acordă 
în termen de două luni de la depunerea 
cererii. Autoritatea competentă din statul 
membru de introducere poate cere 
autorității competente din statul membru de 
origine să furnizeze informații 
suplimentare necesare pentru a stabili dacă 
produsul este esențial identic cu produsul 
de referință. Autoritatea competentă din 

(2) Autorizația de comerț paralel se acordă 
în termen de două luni de la depunerea 
cererii. Autoritatea competentă din statul 
membru de introducere poate cere 
autorității competente din statul membru de 
origine să furnizeze informații 
suplimentare necesare pentru a stabili dacă 
produsul este identic cu produsul de 
referință. Autoritatea competentă din statul 
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statul membru de origine furnizează 
informațiile solicitate în termen de o lună 
de la primirea solicitării.

membru de origine furnizează informațiile 
solicitate în termen de o lună de la primirea 
solicitării.

Or.en

Justificare

Pentru se a ajunge la un echilibru corespunzător între comerțul liber cu mărfuri și o piață 
sigură, acest articol referitor la comerțul paralel ar trebui să fie limitat la produsele identice 
bazate pe aceleași specificații și același conținut de substanțe active și coformulanți. 

Amendamentul 368
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Se consideră că un produs biocid este 
identic cu produsul de referință dacă se
îndeplinesc toate condițiile următoare:

Or.en

Justificare

Pentru se a ajunge la un echilibru corespunzător între comerțul liber cu mărfuri și o piață 
sigură, acest articol referitor la comerțul paralel ar trebui să fie limitat la produsele identice 
bazate pe aceleași specificații și același conținut de substanțe active și coformulanți. 

Amendamentul 369
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Se consideră că un produs biocid este 
identic cu produsul de referință dacă se
îndeplinesc toate condițiile următoare:
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următoarele condiții:

Or.en

Justificare

Condițiile ar trebui să fie cumulative. 

Amendamentul 370
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) produsul a fost fabricat de aceeași 
societate sau de una dintre întreprinderile 
asociate acesteia sau pe baza unei licențe 
și urmând același proces de producție;

Or.en

Justificare

Pentru a ajunge la un echilibru corespunzător între comerțul liber cu bunuri și o piață sigură, 
acest articol referitor la comerțul paralel ar trebui să fie limitat la produsele identice bazate 
pe aceleași specificații și același conținut de substanțe active și coformulanți. 

Amendamentul 371
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) substanțele inactive prezente și tipul de 
formulă sunt fie identice, fie similare;

(b) produsul este identic în ceea ce 
privește specificațiile și conținutul de 
substanțe active și tipul de formulă;

Or.en
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Justificare

Pentru se a ajunge la un echilibru corespunzător între comerțul liber cu mărfuri și o piață 
sigură, acest articol referitor la comerțul paralel ar trebui să fie limitat la produsele identice 
bazate pe aceleași specificații și același conținut de substanțe active și coformulanți. 

Amendamentul 372
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) substanțele inactive prezente și tipul de 
formulă sunt fie identice, fie similare;

(b) substanțele active și inactive prezente și 
tipul de formulă sunt fie identice, fie 
similare;

Or.en

Justificare

Nu este suficient ca produsul să fie identic sau similar în ceea ce privește substanțele inactive. 
Același lucru trebuie să fie valabil pentru substanța activă. 

Amendamentul 373
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) impactul negativ potențial al produsului 
asupra sănătății umane, în special a 
copiilor, sau a sănătății animalelor sau 
asupra mediului este identic sau echivalent, 
indiferent dacă apare imediat sau într-un 
interval de timp mai îndelungat.

Or.. it

Justificare

Este necesar să se sublinieze vulnerabilitatea mai ridicată a copiilor la produsele nocive în 
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comparație cu adulții, pe baza cărora într-o propunere de regulament sunt prevăzute criterii 
de toleranță. Copiii se află deseori, fără a-și da seama, în locuri în care s-au pulverizat 
produse biocide și pesticide și manifestă reacții - imediat sau pe termen lung - direct sau 
indirect atribuibile substanțelor dăunătoare. 

Amendamentul 374
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en

Justificare

Pentru se a ajunge la un echilibru corespunzător între comerțul liber cu mărfuri și o piață 
sigură, acest articol referitor la comerțul paralel ar trebui să fie limitat la produsele identice 
bazate pe aceleași specificații și același conținut de substanțe active și coformulanți. 

Amendamentul 375
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) denumirea și adresa titularului 
autorizației în statul membru de origine și o 
scrisoare de acces, în conformitate cu 
articolul 50 din titularul autorizației;

Or. it
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Justificare

Cererea de licență de comerț paralel trebuie să conțină și informații referitoare la scrisoarea 
de acces menționată, în conformitatea cu articolul 50. 

Amendamentul 376
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 45 - alineatul 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolele 15 și 16, o 
autoritate competentă poate autoriza pentru 
o perioadă de maximum nouă luni
introducerea pe piață a unui produs biocid 
care nu respectă dispozițiile prezentului 
regulament, în vederea unei utilizări 
limitate și controlate, dacă această măsură 
se dovedește necesară ca urmare a 
existenței unui pericol pentru sănătatea 
publică sau pentru mediu, care nu poate 
fi controlat prin alte mijloace.

(1) Prin derogare de la articolele 15 și 16, o 
autoritate competentă poate autoriza pentru 
o perioadă de maximum patru luni
introducerea pe piață a unui produs biocid 
care nu respectă dispozițiile prezentului 
regulament, în vederea unei utilizări 
limitate și controlate, dacă sunt îndeplinite 
toate condițiile următoare:

(a) această măsură se dovedește necesară 
ca urmare a existenței unui pericol pentru 
sănătatea publică sau pentru mediu, care nu 
poate fi controlat prin alte mijloace și
(b) substanțele active respective sunt 
aprobate în vederea includerii în anexa I 
sau a evaluării în conformitate cu 
articolul 4 din prezentul regulament și se 
furnizează un dosar complet și
(c) în cazul în care substanțele active 
relevante sunt clasificate drept substanțe 
cu utilizare limitată sau drept substanțe a 
căror înlocuire este prevăzută, solicitantul 
sau autoritatea competentă elaborează și 
pune în aplicare un plan de substituire 
obligatoriu în vederea înlocuirii 
substanțelor relevante cu alternative 
nepericuloase sau nechimice în termen de 
doi ani de la aprobare și
(d) aplicarea produsului este limitată la 
utilizatorii profesioniști care sunt 
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certificați în temeiul cerințelor privind o 
gestionare integrată a dăunătorilor, iar 
utilizarea lor este monitorizată în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 377
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolele 15 și 16, o 
autoritate competentă poate autoriza pentru 
o perioadă de maximum nouă luni 
introducerea pe piață a unui produs biocid 
care nu respectă dispozițiile prezentului 
regulament, în vederea unei utilizări 
limitate și controlate, dacă această măsură 
se dovedește necesară ca urmare a 
existenței unui pericol pentru sănătatea 
publică sau pentru mediu, care nu poate fi 
controlat prin alte mijloace.

(1) Prin derogare de la articolele 15 și 16, o 
autoritate competentă poate autoriza pentru 
o perioadă de maximum nouă luni 
introducerea pe piață a unui produs biocid 
care nu respectă dispozițiile prezentului 
regulament, în vederea unei utilizări 
limitate și controlate, dacă această măsură 
se dovedește necesară ca urmare a 
existenței unui pericol pentru sănătatea 
publică sau pentru mediu, care nu poate fi 
controlat prin alte mijloace care prezintă 
un risc mai scăzut.

Or.en

Justificare

Riscul pe care îl prezintă o substanță activă autorizată în temeiul „derogării de la cerințe” 
trebuie controlat cât de bine posibil. 

Amendamentul 378
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 45 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 16 
alineatul (1) litera (a) și până la 

eliminat
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includerea unei substanțe active în anexa 
I, autoritățile competente și Comisia pot 
autoriza, pentru o perioadă de maximum 
trei ani, introducerea pe piață a unui 
produs biocid care conține o nouă 
substanță activă nemenționată în anexa I.
O astfel de autorizație poate fi emisă 
numai dacă, în urma evaluării dosarelor 
în conformitate cu articolul 8, autoritatea 
competentă responsabilă cu evaluarea a 
prezentat o recomandare de includere a 
noii substanțe active în anexa I, iar 
autoritatea competentă care a primit 
cererea de autorizație provizorie sau 
Agenția, în cazul unei autorizații 
comunitare, consideră că există 
probabilitatea ca produsul biocid să 
respecte cerințele articolului 16 alineatul 
(1) literele (c) și (d).
Autoritățile competente sau Comisia 
introduc informațiile privind autorizația 
menționate la articolul 23 alineatul (5) în 
Registrul comunitar al produselor biocide.
În cazul în care Comisia decide să nu 
includă o substanță activă în anexa I, 
autoritatea competentă care a acordat 
autorizația menționată la primul paragraf
sau Comisia anulează respectiva 
autorizație.
În cazul în care, la expirarea perioadei de 
trei ani, Comisia nu a adoptat încă nicio 
decizie privind includerea unei substanțe 
active în anexa I, autoritatea competentă 
care a acordat o autorizație provizorie sau 
Comisia poate prelungi autorizația 
provizorie cu maximum un an, cu 
condiția să existe motive întemeiate 
pentru a considera că substanța activă 
îndeplinește cerințele formulate la 
articolul 4. 
Autoritățile competente care au prelungit 
autorizația provizorie informează celelalte 
autorități competente și, dacă este cazul, 
Comisia, în legătură cu o astfel de 
acțiune.
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Or. en

Amendamentul 379
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en

Justificare

Cerința referitoare la o autorizație națională constituie în mod evident un obstacol în calea 
inovării, deoarece presupune o perioadă de așteptare foarte îndelungată înaintea realizării 
testului. Se propune în schimb ca, în timp ce se menține evaluarea prealabilă de către 
autoritatea competentă, să se stabilească o perioadă de 30 de zile pentru a se evalua dacă 
testul/experimentul propus prezintă motive de îngrijorare și pentru a se emite un aviz. În cele 
din  urmă, atunci când un test are loc într-un singur stat membru, informarea Comisiei și a 
celorlalte autorități competente nu are o finalitate clară și nu aduce niciun beneficiu. 
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Amendamentul 380
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Este necesar să se sublinieze vulnerabilitatea mai ridicată a copiilor la produsele nocive în 
comparație cu adulții, pe baza cărora într-o propunere de regulament sunt prevăzute criterii 
de toleranță. Copiii se află deseori în locuri în care s-au pulverizat produse biocide și 
pesticide și manifestă reacții - imediat sau pe termen lung - direct sau indirect atribuibile 
substanțelor dăunătoare. 

Amendamentul 381
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

și dezvoltare, inclusiv în cel al activităților 
de cercetare și dezvoltare orientate asupra 
produselor și proceselor, persoana care 
intenționează să realizeze experimentul sau 
testul informează autoritatea competentă 
înainte de a începe respectiva activitate.
Persoana respectivă elaborează și ține 
evidențe scrise care conțin detalii privind 
identitatea produsului biocid sau a 
substanței active, datele cu privire la 
etichetare și cantitățile furnizate și 
întocmește un dosar care să conțină toate 
datele disponibile privind efectele posibile 
asupra sănătății umane sau animale sau 
impactul asupra mediului. La cerere, 
persoanele implicate comunică aceste 
informații autorității competente.

Or.en

Justificare

Conform propunerii, în ceea ce privește produsele biocide neautorizate, inițierea unui 
experiment sau a unui test în scopuri de cercetare și dezvoltare care presupune eliberarea 
produsului respectiv în mediul înconjurător necesită o autorizație națională prealabilă. 
Această dispoziție constituie în mod evident un obstacol în calea inovării, deoarece 
presupune o perioadă de așteptare foarte îndelungată înaintea realizării testului. Astfel, deși 
evaluarea prealabilă de către autoritatea competentă rămâne necesară, ar trebui să se 
stabilească o perioadă de 30 de zile pentru a se stabili dacă testul/experimentul propus 
prezintă motive de îngrijorare. 

Amendamentul 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În cazul activităților științifice de cercetare 
și dezvoltare, persoana care intenționează 
să realizeze experimentul sau testul 
informează autoritatea competentă înainte 
de a începe respectiva activitate. Persoana 
respectivă elaborează și ține evidențe scrise 
care conțin detalii privind identitatea 

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

Persoana respectivă elaborează și ține 
evidențe scrise care conțin detalii privind 
identitatea produsului biocid sau a 
substanței active, datele cu privire la 
etichetare și cantitățile furnizate și 
întocmește un dosar care să conțină toate 
datele disponibile privind efectele posibile 
asupra sănătății umane sau animale sau 
impactul asupra mediului. La cerere, 
persoanele implicate comunică aceste 
informații autorității competente.

Or.fr

Justificare

În cadrul propunerii Comisiei, un test realizat pe un produs biocid neautorizat în scopul 
cercetării și dezvoltării care presupune eliberarea în mediu a produsului ar trebui necesita o 
autorizație anterioară națională. Termenul necesar pentru obținerea acesteia ar putea 
constitui un obstacol în calea inovării. În schimb, se propune stabilirea unui termen de 
cincisprezece zile pentru a permite autorității să evalueze dacă testul propus constituie un 
motiv de îngrijorare și să emită un aviz. 

Amendamentul 383
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or.en

Justificare

In the Commission’s proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
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of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion.

Amendamentul 384
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or.en

Justificare

Conform propunerii, în ceea ce privește produsele biocide neautorizate, inițierea unui 
experiment sau a unui test în scopuri de cercetare și dezvoltare care presupune eliberarea 
produsului respectiv în mediul înconjurător necesită o autorizație națională prealabilă. 
Această dispoziție constituie în mod evident un obstacol în calea inovării, deoarece 
presupune o perioadă de așteptare foarte îndelungată înaintea realizării testului. Astfel, deși 
evaluarea prealabilă de către autoritatea competentă rămâne necesară, ar trebui să se 
stabilească o perioadă de 30 de zile pentru a se stabili dacă testul/experimentul propus 
prezintă motive de îngrijorare. 

Amendamentul 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or.fr

Amendamentul 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.fr
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Justificare

În cadrul propunerii Comisiei, un test realizat pe un produs biocid neautorizat în scopul 
cercetării și dezvoltării care presupune eliberarea în mediu a produsului ar trebui necesita o 
autorizație anterioară națională. Termenul necesar pentru obținerea acesteia ar putea 
constitui un obstacol în calea inovării. În schimb, se propune stabilirea unui termen de 
cincisprezece zile pentru a permite autorității să evalueze dacă testul propus constituie un 
motiv de îngrijorare și să emită un aviz. 

Amendamentul 387
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en

Justificare

Cerința referitoare la o autorizație națională constituie în mod evident un obstacol în calea 
inovării, deoarece presupune o perioadă de așteptare foarte îndelungată înaintea realizării 
testului. Se propune în schimb ca, în timp ce se menține evaluarea prealabilă de către 
autoritatea competentă, să se stabilească o perioadă de 30 de zile pentru a se evalua dacă 
testul/experimentul propus prezintă motive de îngrijorare și pentru a se emite un aviz. În cele 
din urmă, atunci când un test are loc într-un singur stat membru, informarea Comisiei și a 
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celorlalte autorități competente nu are o finalitate clară și nu aduce niciun beneficiu. 

Amendamentul 388
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en

Justificare

Conform propunerii, în ceea ce privește produsele biocide neautorizate, inițierea unui 
experiment sau a unui test în scopuri de cercetare și dezvoltare care presupune eliberarea 
produsului respectiv în mediul înconjurător necesită o autorizație națională prealabilă. 
Această dispoziție constituie în mod evident un obstacol în calea inovării, deoarece 
presupune o perioadă de așteptare foarte îndelungată înaintea realizării testului. Astfel, deși 
evaluarea prealabilă de către autoritatea competentă rămâne necesară, ar trebui să se 
stabilească o perioadă de 30 de zile pentru a se stabili dacă testul/experimentul propus 
prezintă motive de îngrijorare. 
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Amendamentul 389
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Dacă se efectuează un experiment sau 
un test într-un stat membru diferit de cel în 
care produsul biocid este introdus pe piață, 
solicitantul informează autoritatea 
competentă a statului membru pe teritoriul 
căruia urmează să fie efectuate 
experimentele sau testele. Solicitantul 
elaborează și ține evidențe scrise care 
conțin detalii privind identitatea 
produsului biocid sau a substanței active, 
datele cu privire la etichetare și cantitățile 
furnizate și întocmește un dosar care să 
conțină toate datele disponibile privind 
efectele posibile asupra sănătății umane 
sau animale sau impactul asupra 
mediului. La cerere, solicitantul 
comunică aceste informații autorității 
competente.

Or.en

Justificare

Normele privind desfășurarea testelor/experimentelor pe teritoriul unui stat membru diferit 
de cel pe a cărui piață sunt introduse produsele biocide ar trebui să fie identice cu cele 
prevăzute la alineatul (1) de la același articol. 

Amendamentul 390
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care experimentele sau testele 
propuse menționate la alineatele (1) și (2) 
sunt susceptibile să aibă efecte nocive 
asupra sănătății umane sau animale sau un 

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

umane, în special a copiilor, sau a 
animalelor sau un impact negativ 
inacceptabil asupra mediului, autoritatea 
competentă din statul membru în cauză 
poate fie să le interzică, fie să le autorizeze 
sub rezerva oricăror condiții pe care le 
consideră necesare pentru prevenirea 
consecințelor menționate. Autoritatea 
competentă informează fără întârziere 
Comisia și alte autorități competente cu 
privire la astfel de măsuri.

Or. it

Justificare

Este necesar să se sublinieze vulnerabilitatea mai ridicată a copiilor la produsele nocive în 
comparație cu adulții, pe baza cărora într-o propunere de regulament sunt prevăzute criterii 
de toleranță. Copiii se află deseori în locuri în care s-au pulverizat produse biocide și 
pesticide și manifestă reacții - imediat sau pe termen lung - direct sau indirect atribuibile 
substanțelor dăunătoare. 

Amendamentul 391
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Pentru a încuraja cercetarea și 
dezvoltarea în domeniul substanțelor 
active și al produselor biocide, Comisia 
adoptă, prin intermediul unor acte 
delegate în conformitate cu articolul 71 
litera (a) și sub rezerva condițiilor de la 
articolului 71 literele (b) și (c), măsuri 
pentru a preciza cantitățile totale maxime 
aplicabile de substanțe active sau produse 
biocide care pot fi eliberate în cursul 
experimentelor, precum și informațiile 
minimale care trebuie furnizate în 
conformitate cu alineatul (2).

Or.en
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Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 

Amendamentul 392
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 4 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 

Amendamentul 393
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Materialele sau articolele tratate care 
conțin unul sau mai multe produse 
biocide nu se introduc pe piață decât dacă 
produsul sau produsele biocide utilizate la 
tratarea materialelor și articolelor sunt 
autorizate pentru a fi utilizate în acest 
scop în Comunitate sau în cel puțin un stat 
membru.

(1) Materialele sau articolele tratate care 
conțin unul sau mai multe substanțe 
active nu se introduc pe piață decât dacă 
substanța activă sau substanțele active 
utilizate la tratarea materialelor și 
articolelor figurează pe lista din anexa I 
(lista pozitivă a substanțelor active) și 
provin dintr-o sursă documentată de 
solicitant, menționată pe listă împreună 
cu includerea în anexa I pentru respectiva 
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substanță activă autorizată în vederea 
utilizării în acest scop în Comunitate sau în 
cel puțin un stat membru

Or.en

Justificare

Este necesar să se asigure că numai substanțe active care figurează pe lista pozitivă din 
anexa I sunt utilizate în articolele și materialele tratate. Multe articole sunt fabricate în afara 
UE și, prin urmare, componentele inactive ale produsului biocid nu au fost autorizate în UE.  
Aceste componente inactive nefiind destinate să eliberării în condiții de utilizare normale sau 
rezonabil previzibile, nu există niciun motiv pentru ca aprobarea întregii formule a 
produsului biocid să devină o cerință juridică pentru articolele din tratate care intră în UE. 

Amendamentul 394
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Materialele sau articolele tratate care 
conțin unul sau mai multe produse biocide 
nu se introduc pe piață decât dacă produsul 
sau produsele biocide utilizate la tratarea 
materialelor și articolelor sunt autorizate 
pentru a fi utilizate în acest scop în 
Comunitate sau în cel puțin un stat 
membru.

(1) Materialele sau articolele tratate care 
conțin unul sau mai multe produse biocide 
nu se introduc pe piață decât dacă produsul 
sau produsele biocide utilizate la tratarea 
materialelor și articolelor sunt autorizate 
pentru a fi utilizate în acest scop în 
Comunitate sau în cel puțin un stat membru 
sau produsul biocid este prezent în 
articolele respective într-o concentrație de 
0,01% masă supra masă. Dacă este cazul, 
Comitetul pentru produse biocide poate 
propune diferite praguri pentru anumite 
produse biocide sau grupuri de produse 
biocide.

Or.en

Justificare

Anumite produse neautorizate în UE sunt deja utilizate în țări din afara UE: contaminarea 
încrucișată a articolelor nu poate fi deci complet exclusă. Trebuie fixat un prag general 
pentru aceste produse biocide, cu posibilitatea, dacă este necesar, a fixării unor praguri 
diferite de către Comitetul pentru produse biocide. 
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Amendamentul 395
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Materialele sau articolele tratate care 
conțin unul sau mai multe produse biocide 
nu se introduc pe piață decât dacă produsul 
sau produsele biocide utilizate la tratarea 
materialelor și articolelor sunt autorizate 
pentru a fi utilizate în acest scop în 
Comunitate sau în cel puțin un stat 
membru.

(1) Materialele sau articolele tratate care 
conțin unul sau mai multe produse biocide 
nu se introduc pe piață decât dacă produsul 
sau produsele biocide utilizate la tratarea 
materialelor și articolelor sunt autorizate 
pentru a fi utilizate în acest scop în 
Comunitate sau în cel puțin un stat membru 
sau produsul biocid este prezent în 
articolele respective în tranzit într-o 
concentrație de 0,01% masă supra masă.

Or.en

Justificare

Anumite produse neautorizate în UE sunt deja utilizate în țări din afara UE: contaminarea 
încrucișată a articolelor nu poate fi deci complet exclusă. Trebuie să se stabilească un prag 
general pentru aceste produse biocide. 

Amendamentul 396
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Materialele sau articolele tratate care 
conțin unul sau mai multe produse biocide 
nu se introduc pe piață decât dacă produsul 
sau produsele biocide utilizate la tratarea 
materialelor și articolelor sunt autorizate 
pentru a fi utilizate în acest scop în 
Comunitate sau în cel puțin un stat 
membru.

(1) Materialele sau articolele tratate care 
conțin unul sau mai multe produse biocide 
nu se introduc pe piață decât dacă
substanțele active utilizate la tratarea 
materialelor și articolelor sunt autorizate 
pentru a fi utilizate în acest scop în 
Comunitate sau în cel puțin un stat 
membru.
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Or.en

Amendamentul 397
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) denumirile, ori de câte ori este posibil 
cu ajutorul unui nomenclator comun (ca 
de exemplu INCI), tuturor substanțelor 
active care au fost utilizate pentru tratarea 
articolelor sau a materialelor sau care au 
fost încorporate în acestea, dacă sunt 
relevante, precum și denumirile tuturor 
substanțelor active destinate eliberării de 
către articolul sau materialul tratat în 
condiții normale sau previzibile de 
utilizare, cu excepția cazului în care în 
legislația din acest sector există deja 
cerințe de etichetare sau mijloace 
alternative de a satisface cerințele de 
informare;

Or.en

Justificare

Dispozițiile privind etichetarea articolelor și a materialelor tratate nu trebuie să conducă la 
impunerea unor cerințe referitoare la informații inutile, nici să se suprapună cu cerințele deja 
prevăzute de legislația sectorială. Dispozițiile legislative sectoriale și cerințele de informare 
ale acestora (de exemplu, etichetarea) ar trebui să fie întotdeauna luate în considerare. De 
exemplu, în conformitate cu regulamentul privind detergenții, denumirea INCI a 
conservantului trebuie să fie etichetată pe produsele destinate publicului larg și comunicată 
în SDS pentru produsele instituționale și industriale. Prin urmare, orice cerință suplimentară 
de etichetare este inutilă.

Amendamentul 398
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) sintagma „tratat cu produse biocide”, 
urmată de denumirile tuturor substanțelor 
active care au fost utilizate pentru tratarea 
articolelor sau a materialelor sau care au 
fost încorporate în acestea; denumirile 
tuturor nanomaterialelor sunt urmate de 
termenul „nano” între paranteze;

Or.en

Justificare

Întrucât consumatorii nu sunt neapărat familiarizați cu denumirile biocidelor, eticheta ar 
trebui să indice în mod clar faptul că articolele au fost tratate cu biocide înainte de 
enumerarea substanțelor active. Nanomaterialele ar trebui etichetate ca atare, cum se 
întâmplă deja în cazul produselor cosmetice. 

Amendamentul 399
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) denumirile, ori de câte ori este posibil 
cu ajutorul unui nomenclator comun (ca 
de exemplu INCI), tuturor substanțelor 
active care au fost utilizate pentru tratarea 
articolelor sau a materialelor sau care au 
fost încorporate în acestea, dacă sunt 
relevante, precum și denumirile tuturor 
substanțelor active destinate eliberării de 
către articolul sau materialul tratat în 
condiții normale sau previzibile de 
utilizare, cu excepția cazului în care în 
legislația din acest sector există deja 
cerințe de etichetare sau mijloace 
alternative de a satisface cerințele de 
informare;

Or.en
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Justificare

Dispozițiile privind etichetarea articolelor și a materialelor tratate nu trebuie să conducă la 
impunerea unor cerințe referitoare la informații inutile, nici să se suprapună cu cerințele deja 
prevăzute de legislația sectorială. Dispozițiile legislative existente și cerințele de informare 
ale acestora (de exemplu, etichetarea, fișele tehnice de securitate) ar trebui să fie întotdeauna 
luate în considerare. De exemplu, în conformitate cu regulamentul privind detergenții, 
denumirea INCI a conservantului trebuie să fie etichetată pe produsele destinate publicului 
larg și comunicată în SDS pentru produsele instituționale și industriale. Prin urmare, orice 
cerință suplimentară de etichetare este inutilă. 

Amendamentul 400
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) indicația „tratat cu produse biocide”;

Or.fr

Justificare

Pe eticheta produselor tratate trebuie să indice în mod explicit faptul că produsul a fost tratat 
cu produse biocide. Această informație este esențială pentru consumatori. 

Amendamentul 401
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) acolo unde este cazul, proprietatea 
biocidă atribuită materialelor sau 
produselor tratate, dacă produsul biocid 
urmează să intre în contact direct cu 
oamenii și cu mediul;

Or.en
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Justificare

Aceste cerințe de etichetare ar trebui să se refere numai la articolele care au fost tratate cu 
un produs biocid care ar putea intra în contact cu oamenii și cu mediul, întrucât numai 
acestea se pot dovedi cu adevărat periculoase. 

Amendamentul 402
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) proprietățile biocide atribuite 
materialelor sau produselor tratate, dacă 
produsul biocid este destinat eliberării în 
condiții normale de utilizare, care pot fi 
prevăzute în mod rezonabil;

Or.de

Justificare

Ar trebui să se aplice norme mai stricte în cazul produselor cu efect biocid extern. În acest 
context, trebuie clarificată formularea articolului 47. 

Amendamentul 403
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en

Justificare

Frazele suplimentare de pericol și de precauție prevăzute în autorizația pentru produsul 
biocid ar reprezenta informații înșelătoare dacă ar fi aplicate pe eticheta materialului tratat. 
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Nu este obligatoriu ca materialul să beneficieze de același tratament ca produsul biocid 
utuilizat în compoziția materialului tratat, astfel că frazele de pericol și frazele de precauție 
nu sunt relevante pentru a materialul tratat propriu-zis. 

Amendamentul 404
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul autorizațiilor tuturor 
produselor biocide care au fost utilizate 
pentru tratarea articolelor sau 
materialelor sau care au fost încorporate 
în acestea;

eliminat

Or.en

Justificare

Includerea numărului autorizației nu aduce niciun beneficiu pentru consumator. Dimpotrivă, 
ar rezulta o listă lungă de numere de autorizație, întrucât nu rareori există mai mulți 
distribuitori pentru aceeași substanță. Acest lucru ar crea confuzie în rândul consumatorilor. 
Autoritățile competente dispun de alte mijloace pentru a afla numărul autorizației. 

Amendamentul 405
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul autorizațiilor tuturor 
produselor biocide care au fost utilizate 
pentru tratarea articolelor sau 
materialelor sau care au fost încorporate 
în acestea;

eliminat

Or.it
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Justificare

Numărul autorizației nu oferă informații despre produs. 

Amendamentul 406
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

d) doar pentru articolele tratate și unde 
este cazul, orice frază de pericol sau de 
precauție care figurează în autorizația 
pentru produsul biocid respectiv.

Or.en

Justificare

Includerea pe eticheta produsului a numărului autorizației produsului biocid utilizat pentru 
tratarea articolului va dezvălui relația beneficiar/furnizor și, în plus, va limita în mod clar 
flexibilitatea unui producător de a schimba furnizorul, întrucât acest lucru va necesita o 
modificare în designul produsului. De asemenea, includerea numărului autorizației nu aduce 
niciun beneficiu pentru consumator. Dimpotrivă, ar rezulta o listă lungă de numere de 
autorizație întrucât nu este ieșit din comun să existe mai mulți distribuitori pentru aceeași 
substanță. Acest lucru ar crea confuzie în rândul consumatorilor.

Amendamentul 407
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

d) orice frază de pericol sau de precauție 
care figurează în autorizația pentru 
produsul biocid respectiv, în cazul în care 
produsul biocid se intenționează a fi 
eliberat în condiții normale și previzibile 
de utilizare.

Or.de
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Justificare

Ar trebui să se aplice norme mai stricte în cazul produselor cu efect biocid extern. În acest 
context, trebuie clarificat textul articolului 47. 

Amendamentul 408
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

d) orice frază de pericol sau de precauție 
care figurează în autorizația pentru 
produsul biocid respectiv, dacă produsul 
biocid respectiv este conceput astfel încât 
să intre în contact direct cu oamenii și cu 
mediul.

Or.en

Justificare

Aceste cerințe de etichetare ar trebui să se refere numai la articolele care au fost tratate cu 
un produs biocid care ar putea intra în contact cu oamenii și cu mediul, întrucât numai 
acestea se pot dovedi cu adevărat periculoase. 

Amendamentul 409
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) orice frază de pericol sau de precauție 
care figurează în autorizația pentru 
produsul biocid respectiv, în cazurile în 
care această informație prezintă relevanță 
și în cazul tuturor substanțelor destinate 
eliberării de către articolul sau materialul 
tratat în condiții normale sau previzibile 
de utilizare;
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Or.it

Justificare

Informațiile privind produsul biocid și substanța activă biocidă nu sunt relevante pentru 
consumatori din punctul de vedere al siguranței în cazurile în care substanța activă nu este 
destinată să fie eliberată de către articolul sau materialul tratat. 

Amendamentul 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

d) orice frază de pericol sau de precauție 
care figurează în autorizația pentru 
produsul biocid respectiv, în special cele 
legate de categoriile vulnerabile.

Or.en

Amendamentul 411
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Marcajul de pe etichetă trebuie să fie clar, 
vizibil, ușor de citit și suficient de rezistent 
și se aplică pe material sau pe produs.

Or.it

Amendamentul 412
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Eticheta se aplică pe ambalaj, pe 
instrucțiunile de utilizare sau pe certificatul 
de garanție al articolului sau materialului 
tratat atunci când acest lucru este necesar 
ca urmare a dimensiunilor sau funcțiilor 
acestuia. În cazul materialelor sau 
produselor tratate care nu sunt produse în 
serie, ci mai degrabă concepute și 
fabricate pentru a onora o comandă 
specială, fabricantul poate conveni alte 
metode de furnizare a informațiilor 
relevante împreună cu clientul.

Or.de

Justificare

În cazul unor produse speciale sau fabricate în serii foarte mici, în special în sectorul 
construcțiilor, se pot negocia alte forme de etichetare cu clientul. 

Amendamentul 413
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Eticheta se aplică pe ambalaj, pe 
instrucțiunile de utilizare și pe certificatul 
de garanție al articolului sau materialului 
tratat.

Or.fr

Justificare

Eticheta trebuie să fie clară, lizibilă și ușor de înțeles de către client. 
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Amendamentul 414
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana responsabilă de introducerea pe 
piață a articolelor sau materialelor tratate 
trebuie să dispună de o scrisoare de 
certificare emisă de către titularul 
autorizației cu privire la toate produsele 
biocide utilizate pentru tratare sau 
inserate în obiecte sau materiale.

Or.it

Justificare

Orice persoană care introduce pe piață articole sau materiale tratate cu biocide ar trebui să 
dețină, de asemenea, o scrisoare de certificare care să conțină o listă a tuturor substanțelor 
biocide utilizate în compoziția articolelor și materialelor. 

Amendamentul 415
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Revocarea scrisorii de acces înaintea 
datei de expirare nu afectează valabilitatea
autorizației emise pe baza scrisorii de 
acces respective.

2. Revocarea scrisorii de acces înaintea 
datei de expirare anulează autorizația 
întocmită pe baza scrisorii de acces 
respective cu efect imediat, cu excepția 
cazului în care titularul autorizației 
prezintă, în termen de patru luni, o altă 
scrisoare de acces pentru o substanță 
activă echivalentă.

Or.de

Justificare

Propunerea Comisiei ar permite „parazitismul”, pentru că o întreprindere care a primit o 
scrisoare de acces s-ar putea orienta fără probleme spre alt furnizor. Proprietarul 
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datelor/participantul nu ar mai fi atunci în măsură să-și recupereze costurile. În mod normal, 
scrisorile de acces sunt emise gratuit în legătură cu un acord de furnizare. Posibilitatea 
revocării scrisorilor de acces în cazul rezilierii acordurilor reprezintă un mijloc de protejare 
a investițiilor proprietarilor de date. 

Amendamentul 416
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Revocarea scrisorii de acces înaintea 
datei de expirare nu afectează valabilitatea 
autorizației emise pe baza scrisorii de 
acces respective.

2. Revocarea scrisorii de acces înaintea 
datei de expirare anulează autorizația 
emisă pe baza scrisorii de acces respective, 
cu excepția cazului în care titularul 
autorizației prezintă, în termen de patru 
luni, o altă scrisoare de acces pentru o 
substanță activă echivalentă.

Or. it

Justification.

În general, scrisorile de acces se emit gratuit și sunt legate de un acord de furnizare. 
Opțiunea revocării scrisorilor de acces în cazul în care se încalcă acordurile, de exemplu cu 
o furnizare alternativă, este menită să protejeze investițiile proprietarului de date. Pentru 
protecția utilizatorilor, se prevede un termen în decursul căruia autorizația produsului poate 
rămâne valabilă pentru a acorda timpul necesar obținerii unei noi scrisori de acces. 

Amendamentul 417
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În scopul evitării testării pe animale, 
testele pe animale vertebrate, în sensul 
aplicării prezentului regulament, se 
efectuează numai în ultimă instanță. În 
conformitate cu prezentul regulament, 
testele efectuate pe animale vertebrate nu 

1. Având în vedere că ar trebui evitate 
testele pe animale, testele pe animale 
vertebrate, în sensul aplicării prezentului 
regulament, se efectuează numai în ultimă 
instanță în cazul în care nu poate aplicată 
o soluție alternativă fără a se produce un 
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se repetă. efect asupra oamenilor sau animalelor. În 
conformitate cu prezentul regulament, 
testele efectuate pe animale vertebrate nu 
se repetă.

Or.it

Justificare

Regulamentul își propune o abordare sustenabilă care pune accentul pe siguranța produsului 
și compatibilitatea acestuia în ceea ce privește sănătatea umană și animală și protecția 
mediului. 

Amendamentul 418
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Dacă nu se ajunge la un astfel de acord 
timp de două luni de la formularea cererii 
conform articolului 51 alineatul (2), atât 
proprietarul informațiilor cât și
solicitantul potențial informează fără 
întârziere Agenția și proprietarul 
informațiilor în legătură cu acest lucru. În 
termen de două luni de la data la care a fost 
informată în legătură cu imposibilitatea 
ajungerii la un acord, Agenția acordă 
solicitantului potențial dreptul de a se referi 
la testele sau studiile care implică 
efectuarea de teste pe animale vertebrate. 
Atât proprietarul informațiilor cât și 
solicitantul potențial se vor supune 
arbitrajului cu efect obligatoriu din punct 
de vedere legal. Arbitrajul va fi efectuat în 
conformitate cu normele unui institut de 
arbitraj independent recunoscut stabilit de 
către proprietarul informațiilor după 
consultarea solicitantului potențial. O 
acțiune de arbitraj va fi începută și 
terminată cu promptitudine și în orice 
eventualitate se va încheia în termen de 
șase luni de la data la care părțile 
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informează Agenția despre imposibilitatea 
de a ajunge la un acord. O acțiune de 
arbitraj decide cu privire la valoarea 
proporțională a tuturor costurilor legate de 
elaborarea și utilizarea informațiilor pe 
care solicitantul potențial trebuie să le 
plătească proprietarului datelor.

Or.en

Justificare

Proprietarii datelor și solicitanții potențiali dispun de o experiență bogată în privința 
negocierii cu succes a modalității de compensare a datelor. Instanțele naționale au puțină 
experiență în chestiuni de acest gen, acestea fiind de cele mai multe ori rezolvate direct de 
către părți. Organismele de arbitraj independente și recunoscute ar fi mai potrivite să rezolve 
situațiile în care nu s-a putut ajunge la un acord. 

Amendamentul 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 a. În termen de patru ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament la 
nivel național se întocmesc și se 
implementează planuri de acțiuni pentru 
a promova utilizarea sustenabilă a 
produselor biocide. Planurile de acțiune 
se revizuiesc din trei în trei ani.

Or.en

Justificare

Statele membre elaborează măsuri sustenabile pentru etapa de utilizare. 

Amendamentul 420
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. În fiecare an, începând cu 2013, 
autoritățile competente prezintă Comisiei 
un raport privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament pe teritoriile lor. 
Rapoartele de implementare se publică 
anual pe site-ul internet relevant al 
Comisiei. Raportul cuprinde:

Or.en

Justificare

Rapoartele de implementare ar trebui să se fie actualizate cât de des posibil și răspândirea 
bunelor practici între statele membre să fie o practică curentă. 

Amendamentul 421
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

b) informații cu privire la cazurile de 
intoxicație cu produse biocide și acțiunile 
întreprinse pentru a reduce riscul unor 
cazuri ulterioare.

Or.en

Justificare

Bunele practici ar trebui diseminate între statele membre. 

Amendamentul 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

b) informații cu privire la cazurile de 
intoxicație cu produse biocide, în special 
în legătură categoriile vulnerabile.

Or.en

Amendamentul 423
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În termen de cel mult doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prezintă un raport 
cu privire la evaluarea riscurilor pe care 
le reprezintă nanomaterialele utilizate în 
produsele biocide pentru sănătatea 
umană și mediu, precum și la măsurile 
specifice care ar trebui luate, dacă este 
cazul, cu privire la acestea.

Or.fr

Justificare

Substanțele care conțin nanomateriale intră în sfera de aplicare a regulamentului. Totuși, în 
prezent impactul acestor substanțe asupra sănătății și a mediului este în mare parte 
necunoscut. Este imperativ să se demareze fără întârziere cercetări pentru a se evalua acest 
impact, pentru a putea fi analizate măsurile specifice care ar putea fi necesare. 

Amendamentul 424
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. În termen de cinci ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă un raport cu privire la 
impactul răspândirii produselor biocide în 
mediul înconjurător. Comisia transmite 
raportul Parlamentului European și 
Consiliului.

Or.fr

Justificare

Multe produse biocide nu sunt utilizate în sisteme închise, ci eliberate în natură, de exemplu, 
în efluenți. În acest domeniu datele sunt insuficiente. Este necesar un studiu cuprinzător 
privind impactul asupra mediului. 

Amendamentul 425
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia propune o revizuire a 
regulamentului cu scopul de a institui o 
procedură simplificată de evaluare a 
substanțelor compuse din extracte din 
plante naturale, al căror profil toxicologic 
nu reprezintă un risc pentru sănătatea 
umană.

Or.fr

Amendamentul 426
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se consideră că divulgarea următoarelor 
informații aduce atingere intereselor 
comerciale ale persoanei în cauză:

2. Se consideră că divulgarea următoarelor 
informații aduce atingere intereselor 
comerciale ale persoanei în cauză, astfel că 
acestea nu pot fi date publicității:

Or.it

Amendamentul 427
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizarea, funcția sau aplicarea exactă 
a unei substanțe sau a unui amestec;

eliminat

Or. en

Amendamentul 428
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – literele da - dd (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) fabricanții substanțelor active (nume 
și adrese, inclusiv amplasamentul 
unităților de fabricare);
(db) amplasamentul unității de fabricare a 
produsului biocid;
(dc) data eliberării autorizației și data 
expirării acesteia;
(dd) dozajul și instrucțiunile de utilizare.

Or.it

Justificare

Informațiile care trebuie considerate drept confidențiale ca urmare a sensibilității lor din 
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punct de vedere comercial ar trebui să includă și data eliberării autorizației și data expirării 
acesteia, dozajul, instrucțiunile de utilizare și amplasamentul unității de fabricare a 
produsului biocid. 

Amendamentul 429
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Totuși, în cazul în care este esențial să se 
acționeze de urgență pentru protejarea 
sănătății umane, a siguranței publice sau a 
mediului, Agenția sau autoritățile 
competente pot divulga informațiile 
menționate la prezentul alineat.

 Totuși, în cazul în care este esențial să se 
acționeze de urgență pentru protejarea 
sănătății umane, a siguranței publice sau a 
mediului, Agenția sau autoritățile 
competente adoptă măsurile necesare 
pentru a divulga informațiile menționate la 
prezentul alineat.

Or.fr

Justificare

Este esențial să se asigure transparența în cazurile urgente pentru a proteja sănătatea și 
siguranța oamenilor și mediul înconjurător. 

Amendamentul 430
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Următoarele informații deținute de 
autoritățile competente, de Agenție sau, 
după caz, de Comisie privind substanțele 
active se pun gratuit la dispoziția 
publicului:

1. Următoarele informații deținute de 
autoritățile competente, de Agenție sau, 
după caz, de Comisie privind substanțele 
active se pun gratuit la dispoziția 
publicului într-o bază de date unică, într-
un format structurat cel puțin pe site-ul 
internet relevant al Comisiei:

Or.en
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Justificare

Informațiile privind produsele biocide se publică într-un mod structurat, ușor de găsit pe 
internet, în primul rând pe site-ul internet al Comisiei referitor la produsele biocide. 

Amendamentul 431
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o trimitere clară în cazul în care 
substanța activă îndeplinește criteriile 
pentru a fi clasificată drept persistentă, 
bioacumulativă și toxică (PBT) sau foarte 
persistentă și foarte bioacumulativă 
(fPfB) în conformitate cu anexa XIII din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau ca 
perturbator endocrin sau a fost clasificată 
în conformitate cu Regulamentul nr. 
1272/2008 în una din următoarele 
categorii: cancerigenă; mutagenă; 
neurotoxică; imunotoxică; toxică pentru 
reproducere; sensibilizantă.

Or.en

Justificare

Este necesară o trimitere la clasificarea anumitor substanțe biocide în conformitate cu 
legislația comunitară în vigoare. 

Amendamentul 432
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

h) metodele analitice, în cazul în care sunt 
solicitate în conformitate cu anexa II sau cu 
anexa III la prezentul regulament, care fac 

h) metodele analitice, în cazul în care sunt 
solicitate în conformitate cu anexa II sau cu 
anexa III la prezentul regulament, care fac 
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posibilă identificarea unei substanțe 
periculoase la eliberarea ei în mediu, 
precum și determinarea expunerii directe a 
omului.

posibilă identificarea unei substanțe 
periculoase la eliberarea ei în mediu 
(incluzând resursele de apă și apele 
potabile), precum și determinarea 
expunerii directe a omului.

Or.en

Justificare

Pentru a se clarifica faptul că ar trebui să existe, de asemenea, metode analitice disponibile 
pentru a analiza cursurile de apă și apa potabilă. 

Amendamentul 433
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Populația ar trebui să aibă acces 
gratuit la un inventar al produselor 
biocide autorizate în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (3), cu informații 
detaliate despre acestea, și al fabricanților 
respectivi.

Or.de

Justificare

Utilizatorii finali trebuie să poată face deosebirea între produsele biocide cu risc scăzut și 
cele cu risc ridicat și să poată lua decizii de cumpărare în consecință. 

Amendamentul 434
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 57 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorii, importatorii și 
profesioniștii care utilizează produsele 

(1) Producătorii, importatorii și 
profesioniștii care utilizează produsele 
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biocide țin, timp de cel puțin trei ani, 
evidențe ale produselor biocide pe care le 
produc, le introduc pe piață sau le 
utilizează. La cerere, aceștia pun la 
dispoziția autorității competente 
informațiile relevante existente în 
respectivele evidențe.

biocide țin, timp de cel puțin trei ani, 
evidențe ale produselor biocide pe care le 
utilizează conținând numele produsului 
biocid, timpul de aplicare și dozajul, 
zonele și articolele și materialele în care a 
fost utilizat.

La cerere, aceștia pun la dispoziția 
autorității competente informațiile 
relevante din evidențele disponibile 
respective. Părțile terțe, cum ar fi 
întreprinderile de tratare a apei, 
comercianții cu amănuntul sau locuitorii 
din apropiere, pot solicita accesul la 
aceste informații adresându-se autorității 
competente.
Producătorii de produse biocide 
efectuează monitorizarea postautorizare 
la cererea autorităților competente. 
Aceștia comunică autorităților competente 
rezultatele relevante.

Or. en

Justificare

Această abordare a fost incorporată și în regulamentul privind introducerea pe piață a 
produselor fitosanitare (1107/2009): articolul 67 Păstrarea evidențelor alineatele (1) – (3) și 
ar trebui să facă parte și din noul regulament privind produsele biocide.

Amendamentul 435
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Producătorii, importatorii și 
profesioniștii care utilizează produsele 
biocide țin, timp de cel puțin trei ani, 
evidențe ale produselor biocide pe care le 
produc, le introduc pe piață sau le 
utilizează. La cerere, aceștia pun la 
dispoziția autorității competente 

1. Producătorii, importatorii și 
profesioniștii care utilizează produsele 
biocide țin, timp de cel puțin zece ani, 
evidențe ale produselor biocide pe care le 
produc, le introduc pe piață sau le 
utilizează La cerere, aceștia pun la 
dispoziția autorității competente 
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informațiile relevante existente în 
respectivele evidențe.

informațiile relevante existente în 
respectivele evidențe.

Or.fr

Justificare

Perioada de păstrare a evidențelor trebuie să fie suficient de lungă pentru a permite 
autorității competente să efectueze verificări. Perioada propusă de zece ani este prevăzută și 
de Regulamentul REACH. 

Amendamentul 436
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.it

Justificare

Un produs biocid cu risc scăzut poate fi identificat ca atare pe etichetă. 

Amendamentul 437
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Etichetele nu trebuie să inducă în eroare 
și, în niciun caz, nu trebuie să conțină 
indicațiile: „produs biocid cu risc scăzut”, 
„netoxic”, „inofensiv” sau indicații 

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

biocid cu risc scăzut” este rezervată 
numai pentru produsele autorizate în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (3).
În plus, pe etichetă trebuie să fie 
menționate clar și indelebil următoarele 
informații:

Or.de

Justificare

Utilizatorii finali trebuie să poată face deosebirea între produsele biocide cu risc scăzut și 
cele cu risc ridicat și să poată lua decizii de cumpărare în consecință. 

Amendamentul 438
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă este cazul, dacă produsul 
conține nanomateriale și dacă prezintă 
riscuri specifice;

Or.fr

Justificare

În prezent, impactul nanomaterialelor asupra mediului este în mare parte necunoscut. 
Consumatorii trebuie să fie corect informați. 

Amendamentul 439
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) toate nanomaterialele însoțite de 
cuvântul „nano” între paranteze;
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Or.en

Justificare

Nanomaterialele din produsele biocide trebuie să fie clar identificate pe etichetă ca atare. 

Amendamentul 440
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) instrucțiunile de utilizare și doza, 
exprimată într-un mod accesibil 
utilizatorilor și ușor de înțeles de către 
aceștia, pentru fiecare utilizare prevăzută 
de autorizație;

Or.it

Justificare

Doza, exprimată în unități metrice, nu constituie o informație comprehensibilă pentru 
utilizatorii nespecialiști și, prin urmare, este greu înțeles pentru utilizatori. În schimb, doza ar 
trebui exprimată pe etichetă într-un mod accesibil și ușor de înțeles pentru utilizatorul final. 

Amendamentul 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

g) propoziția „Citiți instrucțiunile atașate 
înainte de folosire”, dacă produsul este 
însoțit de un prospect;

g) propoziția „Citiți instrucțiunile atașate 
înainte de folosire”, dacă produsul este 
însoțit de un prospect și, dacă este cazul, 
avertismente pentru categoriile 
vulnerabile;

Or.en
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Justificare

Ar trebui să se ofere categoriilor vulnerabile mai multe informații pe etichetele produselor 
biocide. 

Amendamentul 442
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera ma (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) dacă este cazul, descrierea „produs 
biocid cu risc scăzut” pentru produsele 
autorizate în conformitate cu articolul 16 
alineatul (3).

Or.de

Justificare

Utilizatorii finali trebuie să poată face deosebirea între produsele biocide cu risc scăzut și 
cele cu risc ridicat și să poată lua decizii de cumpărare în consecință. 

Amendamentul 443
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot solicita ca produsele 
biocide introduse pe piață în teritoriile lor
să fie etichetate în limba sau limbile lor
oficiale.

3. Produsele biocide introduse pe piață în 
teritoriile statelor membre sunt etichetate 
în limba sau limbile oficiale ale țării în 
care sunt comercializate.

Or.fr

Justificare

Atât consumatorii, cât și persoanele care acționează în numele autorităților de supraveghere 
trebuie să poată avea acces la informații în limba maternă. 
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Amendamentul 444
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia poate adopta norme privind 
tipurile de informații care trebuie introduse 
în Registrul comunitar al produselor 
biocide și procedurile aferente acestora în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 72 alineatul (2).

5. Pentru a asigura funcționarea 
corespunzătoare a Registrului comunitar 
al produselor biocide, Comisia poate 
adopta, prin intermediul actelor delegate 
în conformitate cu articolul 71a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
71b și 71c, norme privind tipurile de 
informații care trebuie introduse în registru
și procedurile aferente acestora.

Or.en

Justificare

Funcționarea corespunzătoare a Registrului comunitar al produselor biocide pe tot cuprinsul 
UE impune stabilirea de măsuri detaliate legate de administrarea registrului prin intermediul 
actelor delegate. 

Amendamentul 445
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Un produs biocid cu risc scăzut poate fi identificat ca atare în materialele publicitare. 

Amendamentul 446
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Publicitatea pentru produsele biocide nu 
trebuie să se refere la produs într-un mod 
care poate induce în eroare în privința 
riscurilor produsului pentru sănătatea 
umană sau pentru mediu. În niciun caz, 
publicitatea unui produs biocid nu conține 
indicațiile „produs biocid cu risc scăzut”, 
„netoxic”, „inofensiv” sau alte indicații 
similare. Publicitatea care folosește 
descrierea „produs biocid cu risc scăzut” 
este permisă numai pentru produsele 
autorizate în conformitate cu articolul 16 
alineatul (3).

Or.de

Justificare

Utilizatorii finali trebuie să poată face deosebirea între produsele biocide cu risc scăzut și 
cele cu risc ridicat și să poată lua decizii de cumpărare în consecință. 

Amendamentul 447
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) dacă este cazul, propuneri de praguri 
pentru produse biocide sau grupuri de 
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produse biocide specifice care se găsesc în 
articole aflate în tranzit.

Or.enJustificare

Anumite produse neautorizate în UE sunt deja utilizate în țări din afara UE: contaminarea 
încrucișată a articolelor nu poate fi deci scoasă complet din discuție. Agenția trebuie să 
poată, dacă este cazul, să pornească de la pragul general de 0,01% pentru articolele tratate 
aflate în tranzit menționate la articolul 47 alineatul (1). 

Amendamentul 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 – litera ia (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) oferă îndrumare și instrumente 
pentru faza de utilizare, în special:
- măsuri pentru gestionarea integrată a 
dăunătorilor, pentru dăunătorul 
specificat;
- monitorizarea utilizării produsului 
biocid
- cele mai bune practici de utilizare a 
produsului biocid pentru a limita 
utilizarea acestuia la doza minimă 
necesară;
- gestionarea dăunătorilor în locuri 
sensibile cum ar fi școlile, locurile de 
muncă, grădinițele, spațiile publice, 
malurile lacurilor, canalelor și râurilor, 
centrele de geriatrie;
- echipamente tehnice pentru aplicarea 
produsului biocid și inspectarea acesteia.

Or.en
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Amendamentul 449
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) pentru întreprinderile mici și mijlocii în 
sensul Recomandării 2003/361/CE privind 
definiția microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii se stabilește 
o taxă redusă;

a) pentru întreprinderile mici și mijlocii în 
sensul Recomandării 2003/361/CE privind 
definiția microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii se stabilește 
o taxă redusă; acest lucru nu afectează cu 
nimic responsabilitatea autorității 
competente relevante de a efectua o 
evaluare atentă în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament;

Or.de

Justificare

Taxele ar trebui să reflecte munca depusă și realizarea acesteia într-un mod corespunzător și 
eficient. Prin urmare, o taxă anuală nu este acceptabilă fără justificare și ar trebui să se 
solicite plata unor taxe numai atunci când acestea sunt într-adevăr necesare. 

Amendamentul 450
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) pentru întreprinderile mici și mijlocii în 
sensul Recomandării 2003/361/CE privind 
definiția microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii se stabilește 
o taxă redusă;

a) pentru întreprinderile mici și mijlocii în 
sensul Recomandării 2003/361/CE privind 
definiția microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii se stabilește 
o taxă redusă; acest aspect nu afectează cu 
nimic responsabilitatea autorității 
competente responsabile de evaluare de a 
realiza o evaluare completă în 
conformitate cu prezentul regulament;

Or.en
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Justificare

În lipsa unei justificări nu poate fi aplicată o taxă anuală iar programul de consultare extinsă 
ar trebui derulat înainte de introducerea unor astfel de măsuri.  Se acceptă faptul că Comisia 
și statele membre trebuie să poată acoperi costul acestora, dar taxele nu ar trebui să fie o 
barieră în calea comerțului numai din motive economice întrucât produsele biocide sunt 
esențiale în toate sectoarele sănătății publice. 

Amendamentul 451
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) structura taxei ține cont de faptul că 
produsul depus pentru autorizare 
îndeplinește criteriile de clasificare drept 
un produs de risc scăzut;

Or.fr

Justificare

Structura taxei trebuie să ofere posibilitatea de a stimula fabricarea de produse cu risc 
scăzut. 

Amendamentul 452
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or.de

Justificare

Taxele ar trebui să reflecte munca depusă și realizarea acesteia într-un mod corespunzător și 
eficient. Prin urmare, o taxă anuală nu este acceptabilă fără justificare și ar trebui să se 
solicite plata unor taxe numai atunci când acestea sunt într-adevăr necesare. 
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Amendamentul 453
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) taxa se percepe numai atunci când 
este cu adevărat necesară;

Or.it

Justificare

Cerința de a plăti o taxă anuală nu poate fi impusă din oficiu. Ea ar trebui percepută numai 
atunci când este cu adevărat necesară. 

Amendamentul 454
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

d) taxa se percepe numai atunci când este 
cu adevărat necesară;

Or.enJustificare

În lipsa unei justificări nu poate fi aplicată o taxă anuală iar programul de consultare extinsă 
ar trebui derulat înainte de introducerea unor astfel de măsuri.  Se acceptă faptul că Comisia 
și statele membre trebuie să poată acoperi costul acestora, dar taxele nu ar trebui să fie o 
barieră în calea comerțului numai din motive economice întrucât produsele biocide sunt 
esențiale în toate sectoarele sănătății publice. 

Amendamentul 455
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera e 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

e) structura și cuantumul taxelor țin seama 
de activitățile pe care trebuie să le 
desfășoare Agenția și autoritățile 
competente în conformitate cu prezentul 
regulament și se stabilesc la nivelul la care 
se asigură faptul că venitul provenit din 
taxe împreună cu venitul Agenției provenit 
din alte surse în conformitate cu prezentul 
regulament sunt suficiente pentru a acoperi 
costurile serviciilor furnizate.

e) taxele se percep numai atunci când 
sunt cu adevărat necesare; Structura și 
cuantumul taxelor țin seama de activitățile 
pe care trebuie să le desfășoare Agenția și 
autoritățile competente în conformitate cu 
prezentul regulament și se stabilesc la un 
nivel care să asigure că sumele astfel 
încasate, cumulate cu veniturile provenind 
din alte surse ale Agenției, în conformitate 
cu prezentul regulament, sunt suficiente 
pentru a acoperi costul serviciilor furnizate.

Or.de

Justificare

Taxele ar trebui să reflecte munca depusă și realizarea acesteia într-un mod corespunzător și 
eficient. Prin urmare, o taxă anuală nu este acceptabilă fără justificare și ar trebui să se 
solicite plata unor taxe numai atunci când acestea sunt într-adevăr necesare. 

Amendamentul 456
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) taxele nu pot depăși 45 000 EUR.

Or.de

Justificare

Cuantumul taxelor trebuie să reflecte taxele percepute în prezent în Europa. 

Amendamentul 457
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 71a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 71a
Exercitarea competențelor delegate

1. Competența de adoptare a actelor 
delegate menționată la articolul 6 
alineatul (4), articolul 8 alineatul (5), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 13 
alineatul (1), articolul 14, articolul 19 
alineatul (3), articolul 21 alineatul (5), 
articolul 42, articolul 46 alineatul (4), 
articolul 60 alineatul (5), articolul 70 
alineatul (1), articolul 73 și articolul 77 
alineatul (1) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de 5 ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive. Comisia 
prezintă un raport privind competențele 
delegate cel târziu cu 6 luni înainte de 
încheierea perioadei de 5 ani. Delegarea 
competențelor se prelungește automat 
pentru perioade cu durată identică, cu 
excepția cazurilor în care Parlamentul 
European și Consiliul o revocă în 
conformitate cu articolul 71b.
2. Imediat după adoptarea unui act 
delegat, Comisia notifică adoptarea în 
același timp Parlamentului European și 
Consiliului.
3. Competența de a adopta acte delegate 
conferită Comisiei este supusă condițiilor 
prevăzute la articolele 71b și 71c.

Or.en

Justificare

În conformitate cu articolul 290 din TFUE, în regulament trebuie specificate dispoziții 
detaliate privind delegarea competențelor. 

Amendamentul 458
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 71b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 71b
Revocarea competențelor delegate

1. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 6 alineatul (4), 
articolul 8 alineatul (5), articolul 12 
alineatul (5), articolul 13 alineatul (1), 
articolul 14, articolul 19 alineatul (3), 
articolul 21 alineatul (5), articolul 42, 
articolul 46 alineatul (4), articolul 60 
alineatul (5), articolul 70 alineatul (1), 
articolul 73 și articolul 77 alineatul (1)  
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
2. Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează celălalt legislator 
și Comisia în timp util înaintea adoptării 
deciziei finale, indicând competențele 
delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări, precum și motivele acesteia.
3. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menționată în cuprinsul acesteia. Decizia 
nu aduce atingere valabilității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. 
Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or.en

Justificare

În conformitate cu articolul 290 din TFUE, în regulament trebuie specificate dispoziții 
detaliate privind delegarea competențelor. 
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Amendamentul 459
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 71c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 71c
Obiecțiuni la actele delegate

1. Parlamentul European sau Consiliul se 
pot opune actului delegat în termen de trei 
luni de la data notificării.
La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, acest termen se prelungește 
cu o lună.
2. În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-au opus actului delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și intră în vigoare la 
data prevăzută în cuprinsul său.
3. În cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun actului delegat, 
acesta nu intră în vigoare. Instituția care 
formulează obiecțiuni își expune motivele 
care au stat la baza acestora.

Or.en

Justificare

În conformitate cu articolul 290 din TFUE, în regulament trebuie specificate dispoziții 
detaliate privind delegarea competențelor. 

Amendamentul 460
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Atunci când se face trimitere la eliminat
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prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 
din Decizia 1999/468/CE, ținând seama 
de dispozițiile articolului 8 din respectiva 
decizie.

Or.en

Justificare

Datorită alinierii regimului de comitologie la noul sistem al actelor delegate în conformitate 
cu articolul 290 din TFUE, procedura de reglementare cu control nu se va aplica pentru 
implementarea regulamentului. 

Amendamentul 461
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adapta anexele în funcție de 
progresul științific și tehnic.

Pentru a ține seama de progresele tehnice,
Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 71a și sub rezerva condițiilor 
menționate la articolele 71b și 71c,
anexele în funcție de progresul științific și 
tehnic.

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 

Amendamentul 462
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adapta anexele în funcție de 
progresul științific și tehnic.

Comisia adaptează anexele în funcție de 
progresul științific și tehnic.

Or.de

Amendamentul 463
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 72 alineatul (4).

eliminat

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 

Amendamentul 464
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate lua măsurile 
provizorii adecvate în cazul în care, pe 
baza unor noi dovezi, are motive 
justificabile să considere că un produs 
biocid, deși îndeplinește cerințele 
prezentului regulament, prezintă un risc 
serios pentru sănătatea umană sau animală 
sau pentru mediu. Statul membru 
informează în acest sens fără întârziere 
Comisia și celelalte state membre și își 

Un stat membru poate lua măsurile 
provizorii adecvate în cazul în care, pe 
baza unor noi dovezi, are motive 
justificabile să considere că un produs 
biocid, deși îndeplinește cerințele 
prezentului regulament, prezintă un risc 
imediat sau pe termen lung pentru 
sănătatea umană, în special pentru copii,
sau pentru sănătatea animală sau pentru 
mediu. Statul membru informează în acest 
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motivează decizia pe baza noilor dovezi. sens fără întârziere Comisia și celelalte 
state membre și își motivează decizia pe 
baza noilor dovezi.

Or.it

Justificare

Aceasta este o precizare utilă pentru a evidenția faptul că copiii sunt mai vulnerabili la 
produse nocive decât adulții, pe baza cărora propunerea de regulament își bazează criteriile 
de toleranță.  Copiii se găsesc adesea, fără să își dea seama, în locuri în care au fost 
pulverizate produse biocide și pesticide și manifestă reacții - imediate sau pe termen lung - de 
care responsabile, direct sau indirect, substanțele nocive. 

Amendamentul 465
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate lua măsurile 
provizorii adecvate în cazul în care, pe 
baza unor noi dovezi, are motive 
justificabile să considere că un produs 
biocid, deși îndeplinește cerințele 
prezentului regulament, prezintă un risc 
serios pentru sănătatea umană sau animală 
sau pentru mediu. Statul membru 
informează în acest sens fără întârziere 
Comisia și celelalte state membre și își 
motivează decizia pe baza noilor dovezi.

Un stat membru poate lua măsurile 
provizorii adecvate în cazul în care, pe 
baza unor noi dovezi, are motive 
justificabile să considere că un produs 
biocid, deși îndeplinește cerințele 
prezentului regulament, prezintă un risc 
serios pentru sănătatea umană sau animală 
sau pentru mediu, îndeosebi pentru 
categoriile vulnerabile și există riscul de a 
eșua în încercarea de a realiza 
standardele de calitate prevăzute de 
Directiva 2000/60/CE. Statul membru 
informează în acest sens fără întârziere 
Comisia și celelalte state membre și își 
motivează decizia.

Or.en

Justificare

Asigură implementarea principiilor subsidiarității și al precauției. Statele membre trebuie să 
implementeze legislația europeană secundară, precum Directiva-cadru privind apa. Având în 
vedere recent adoptatul Regulament privind produsele de uz fitosanitar, statele membre au 
suficient spațiu de manevră pentru a-și proteja cetățenii și ecosistemele vulnerabile. 
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Amendamentul 466
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu procedura menționată 
la articolul 72 alineatul (3), Comisia fie 
autorizează măsura provizorie pentru 
perioada de timp stabilită în decizie, fie 
solicită statului membru să revoce măsura 
provizorie.

eliminat

Or.en

Justificare

Potrivit articolului 193 din recent adoptatul Tratat UE, statele membre pot menține sau 
introduse măsuri de protecție mai stricte pentru îmbunătățirea calității mediului și protecția 
sănătății umane. 

Amendamentul 467
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia continuă programul de lucru 
pentru examinarea sistematică a tuturor 
substanțelor active existente, început în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (2) 
din Directiva 98/8/CE, și îl încheie până la 
14 mai 2014. Comisia poate adopta norme 
de aplicare pentru realizarea programului 
de lucru și pentru a specifica drepturile și 
obligațiile aferente ale autorităților 
competente și ale participanților la 
program. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 

1. Comisia continuă programul de lucru 
pentru examinarea sistematică a tuturor 
substanțelor active existente, început în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (2) 
din Directiva 98/8/CE, și îl încheie până la 
14 mai 2014. Pentru a asigura tranziția 
ușoară, Comisia poate adopta, prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 71a și sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
71b și 71c, norme de aplicare pentru 
realizarea programului de lucru și pentru a 
specifica drepturile și obligațiile aferente 
ale autorităților competente și ale 
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procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 72 alineatul (4).

participanților la program. În funcție de 
modul în care avansează programul de 
lucru, Comisia poate prelungi durata 
acestuia cu o perioadă determinată.

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 

Amendamentul 468
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În funcție de modul în care avansează 
programul de lucru, Comisia poate 
prelungi durata acestuia cu o perioadă 
determinată. Această măsură, destinată să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 72 alineatul (4).

eliminat

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 

Amendamentul 469
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a asigura derularea programului 
de lucru, Comisia decide, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 71 
alineatul și cu respectarea condițiilor 
menționate la articolele 71b și 71c,
includerea, precum și condițiile includerii, 
unei substanțe active în anexa I la prezentul 
regulament sau, în cazurile în care nu sunt 
îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 4 
sau în care informațiile și datele solicitate 
nu au fost transmise în termenul prescris, 
neincluderea respectivei substanțe active în 
anexa I la prezentul regulament. În decizie 
se specifică data la care devine efectivă 
includerea în anexa I.

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 

Amendamentul 470
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

se specifică data la care devine efectivă 
includerea în anexa I, și anume la doi de la 
adoptarea deciziei.

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 471
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Produsele biocide, pentru care 
autoritatea competentă a statului membru a 
respins o cerere de autorizare depusă în 
temeiul alineatului (3) sau a decis să nu 
acorde autorizația, nu se mai introduc pe 
piață după o perioadă de șase luni de la o 
astfel de respingere sau decizie.

4. Produsele biocide, pentru care 
autoritatea competentă a statului membru a 
respins o cerere de autorizare depusă în 
temeiul alineatului (3) sau a decis să nu 
acorde autorizația, nu se mai introduc pe 
piață după o perioadă de șase luni de la o 
astfel de respingere sau decizie. 
Eliminarea, depozitarea și utilizarea 
stocurilor existente de produse biocide 
pentru care autoritatea competentă a 
statului membru a respins o cerere de 
autorizare depusă în conformitate cu 
alineatul (3) sau a decis să nu acorde 
autorizarea sunt permise până la 
scurgerea a 18 luni de la data la care 
includerea intră în vigoare.

Or.en

Justificare

Termenele privind comercializarea, stocarea și utilizarea stocurilor existente de biocide 
trebuie să fie aceleași în tot cuprinsul articolului. 
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Amendamentul 472
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

 Prin derogare de la articolul 47, articolele 
și materialele tratate conținând produse 
biocide care nu sunt autorizate în 
Comunitate sau în cel puțin un stat 
membru, care erau disponibile pe piață 
la… [JO: a se insera data menționată la 
articolul 85 primul paragraf], se pot 
introduce în continuare pe piață până la 
data unei decizii de acordare a autorizației 
pentru aceste produse biocide, dacă cererea 
de autorizare se depune până la 1 ianuarie 
2013 cel târziu. În cazul refuzului de a 
acorda o autorizație pentru introducerea pe 
piață a unui produs biocid, articolele și 
materialele tratate care conțin acest produs 
biocid nu se mai introduc pe piață după 
trecerea unei perioade de șase luni de la 
decizia respectivă.

Or. en

Amendamentul 473
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prin derogare de la articolul 47, articolele 
și materialele tratate conținând produse 
biocide care nu sunt autorizate în 
Comunitate sau în cel puțin un stat 
membru, care erau disponibile pe piață 
la… [JO: a se insera data menționată la 
articolul 85 primul paragraf], se pot 
introduce în continuare pe piață până la 
data unei decizii de acordare a autorizației 

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

pentru aceste produse biocide, dacă cererea 
de autorizare se depune până la 1 ianuarie 
2017 cel târziu. În cazul refuzului de a 
acorda o autorizație pentru introducerea pe 
piață a unui produs biocid, articolele și 
materialele tratate care conțin acest produs 
biocid nu se mai introduc pe piață după 
trecerea unei perioade de 12 luni de la 
decizia respectivă.

Or.deJustificare

Termenul trebuie prelungit pentru a ține cont de ciclurile de activitate ale importatorilor. 
Comercianții comandă produsele cu până la 18 luni înainte ca acestea să apară pe rafturi. 
Un termen de 12 luni le-ar garanta importatorilor securitatea legală necesară. 

Amendamentul 474
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 81 - alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or.enJustificare

Adăugarea acestui alineat extras de la articolul 80 asigură consecvența măsurilor pentru
noile produse care vor intra în sfera de aplicare a Regulamentului privind produsele biocide. 



PE439.891v01-00 88/90 AM\810555RO.doc

RO

Amendamentul 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 82 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82
Măsuri tranzitorii cu privire la materialele 
care intră în contact cu alimentele

eliminat

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

Or.frJustificare

Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004. Acel regulament poate că nu acoperă toate aspectele evaluării și 
utilizării unor asemenea materiale dar noile restricții trebuie introduse prin revizuirea 
legislației specifice referitoare la materialele care intră în contact cu alimentele și nu prin 
regulamentul privind produsele biocide, pentru a evita repetarea reglementărilor și a 
evaluărilor.

Amendamentul 476
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 82 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82
Măsuri tranzitorii cu privire la materialele 
care intră în contact cu alimentele

eliminat

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

Or.en

Justificare

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


