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Pakeitimas 227
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.de

Pagrindimas

Suderinama su pakeitimo autorės pateiktu 3i straipsnio pakeitimu. Kaip ir REACH 
reglamento atveju, „teikimas rinkai“ turėtų reikšti ne tik pirmą teikimą, bet ir bet kokį 
teikimą, kad būtų užtikrintas sveikatos ir aplinkos nuostatų taikymas visais etapais. Tačiau, 
žinoma, autorizacijos liudijimo paraišką būtina pateikti tik norint produktą teikti rinkai pirmą 
kartą. 

Pakeitimas 228
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.it
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Pakeitimas 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.fr

Pagrindimas

Asmuo, atsakingas už autorizacijos liudijimą turinčio produkto teikimą rinkai, ne visada yra 
autorizacijos liudijimo turėtojas. Pramonei reikia lankstumo tiekimo grandinėje. Tekste turėtų 
būti išsamiai paaiškinta, kad, jei pareiškėjas nori gauti autorizacijos liudijimą tai pačiai 
apibrėžiamajai sudėčiai, jis turi pateikti vieną autorizacijos liudijimo paraišką, apimančią 
visus produktus, kuriuos norima įtraukti į tą apibrėžiamąją sudėtį. 

Pakeitimas 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas gali pateikti vieną 
autorizacijos liudijimo paraišką, skirtą tos 
pačios apibrėžiamosios sudėties produktų, 
kuriems turėtų būti suteiktas autorizacijos 
liudijimas, grupei.

Or.en

Pagrindimas

Pramonei reikia lankstumo tiekimo grandinėje. Tekste turėtų būti aiškiai nustatyta, kad tuo 
atveju, kai pareiškėjas norėtų, jog autorizacijos liudijimas būtų suteiktas tam tikros 
apibrėžiamosios sudėties produktams, reikėtų pateikti vieną paraišką, skirtą visiems tos 
apibrėžiamosios sudėties produktams. Šiuo metu tekste tai nėra aiškiai apibrėžta. 

Pakeitimas 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas gali pateikti vieną 
autorizacijos liudijimo paraišką, skirtą tos 
pačios apibrėžiamosios sudėties produktų, 
kuriems turėtų būti suteiktas autorizacijos 
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liudijimas, grupei.

Or.fr

Pagrindimas

Asmuo, atsakingas už autorizacijos liudijimą turinčio produkto teikimą rinkai, ne visada yra 
autorizacijos liudijimo turėtojas. Pramonei reikia lankstumo tiekimo grandinėje. Tekste turėtų 
būti išsamiai paaiškinta, kad, jei pareiškėjas nori gauti autorizacijos liudijimą tai pačiai 
apibrėžiamajai sudėčiai, jis turi pateikti vieną autorizacijos liudijimo paraišką, apimančią 
visus produktus, kuriuos norima įtraukti į tą apibrėžiamąją sudėtį. 

Pakeitimas 233
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies antra a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privalomosios priemonės nustatomos ir 
įgyvendinamos pagrindų direktyva, skirta 
Sąjungos veiklai, norint pasiekti tausų 
kompetentingą biocidų naudojimą, 
įskaitant nacionalinių veiksmų planų 
sukūrimą, integruotą kenkėjų kontrolę, 
rizikos mažinimo priemones ir 
alternatyvių galimybių skatinimą.
Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento priėmimo datos Komisija 
pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Or.en

Pakeitimas 234
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Reikia vengti užkrėtimo kenksmingais 
organizmais, naudojant tinkamas 
atbaidymo priemones, skirtas šiems 
organizmams atbaidyti ar jų atsikratyti. 
Be to, reikia imtis ir kitų atsargumo 
priemonių, pvz., tinkamai laikyti prekes, 
laikytis higienos normų ir nedelsiant 
išvežti atliekas. Tolesnių veiksmų reikėtų 
imtis tik tuo atveju, jei minėtosios 
priemonės nebuvo veiksmingos. 
Pirmenybė visada turėtų būti teikiama 
biocidiniams produktams, kurių keliama 
rizika žmonėms, gyvūnams ir aplinkai yra 
maža. Biocidiniai produktai, kuriais 
siekiama pakenkti gyvūnams, kurie gali 
jausti skausmą ir kentėti, juos užmušti ar 
sunaikinti, turėtų būti naudojami tik kaip 
paskutinė priemonė.

Or.en

Pagrindimas

15 straipsnį reikėtų papildyti nauja 1 dalimi, siekiant įtraukti nuostatas dėl tausaus biocidų 
naudojimo. 

Pakeitimas 235
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) yra pakankamai veiksmingas; i) yra būtinas ir pakankamai veiksmingas;

Or.en

Pagrindimas

Užtikrinama nuolatinė aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga. Būtina laikytis visų atitinkamų 
Bendrijos aplinkos apsaugos standartų. Tai taip pat užtikrinama pagal Biocidinių produktų 
direktyvą 98/8/EB. Be to, reikėtų atsižvelgti į pažeidžiamų grupių apsaugą, kaip numatyta 
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Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų nuostatose, ir į derinių 
poveikį. 

Pakeitimas 236
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) neturi neleistino poveikio tiksliniams 
organizmams, visų pirma, jie netampa jam 
neleistinai ar kryžmiškai atsparūs, ir 
nesukelia nereikalingų kančių ar skausmo 
stuburiniams gyvūnams;

ii) neturi tikro ar galimo poveikio 
tiksliniams organizmams, visų pirma, jie 
netampa jam neleistinai ar kryžmiškai 
atsparūs, ir nesukelia nereikalingų kančių 
ar skausmo stuburiniams gyvūnams;

Or.en

Pagrindimas

Užtikrinama nuolatinė aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga. Būtina laikytis visų atitinkamų 
Bendrijos aplinkos apsaugos standartų. Tai taip pat užtikrinama pagal Biocidinių produktų 
direktyvą 98/8/EB. Be to, reikėtų atsižvelgti į pažeidžiamų grupių apsaugą, kaip numatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų nuostatose, ir į derinių 
poveikį. 

Pakeitimas 237
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) nei pats biocidinis produktas, nei jo 
liekanos neturi tiesioginio ar netiesioginio 
nepageidaujamo poveikio žmonių arba
gyvūnų sveikatai;

iii) nei pats biocidinis produktas, nei jo 
liekanos neturi turėti nedelsiamo ar 
uždelsto kenksmingo poveikio žmonių, 
įskaitant pažeidžiamas grupes, ar gyvūnų 
sveikatai tiesiogiai arba per geriamąjį 
vandenį (atsižvelgiant į apdorojant 
vandenį gautus produktus), maistą, 
pašarą ar orą, ar padarinių darbo vietoje 
arba kitais netiesioginiais būdais, 
atsižvelgiant į žinomą kaupiamąjį ir 
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sąveikaujantį poveikį, kai turima 
Agentūros pripažintų mokslinių tokio 
poveikio įvertinimo metodų; arba poveikio 
požeminiams vandenims;

Or.en

Pagrindimas

Nepriimtina kalbėti apie nepageidaujamą poveikį, kai kalbama apie žmogaus sveikatą. 
Augalų apsaugos produktų autorizacijos kontekste sąvoka „nepageidaujamas“ buvo 
vartojama tik kalbant apie poveikį aplinkai. Augalų apsaugos produktų reglamento 
formuluotė turėtų būti vartojama ir čia, juolab, kad ji taip pat apima kaupiamąjį ir 
sąveikaujantį poveikį. 

Pakeitimas 238
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) nei pats biocidinis produktas, nei jo 
liekanos neturi tiesioginio ar netiesioginio 
nepageidaujamo poveikio žmonių arba
gyvūnų sveikatai;

iii) nei pats biocidinis produktas, nei jo 
metabolitai bei liekanos neturi tiesioginio 
ar netiesioginio tikro ar galimo neigiamo
poveikio žmonių, ypač pažeidžiamų 
grupių, ar gyvūnų sveikatai;

Or.en

Pagrindimas

Užtikrinama nuolatinė aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga. Būtina laikytis visų atitinkamų 
Bendrijos aplinkos apsaugos standartų. Tai taip pat užtikrinama pagal Biocidinių produktų 
direktyvą 98/8/EB. Be to, reikėtų atsižvelgti į pažeidžiamų grupių apsaugą, kaip numatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų nuostatose, ir į derinių 
poveikį. 

Pakeitimas 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis 



PE439.904v02-00 10/57 AM\811561LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) nei pats biocidinis produktas, nei jo 
liekanos neturi tiesioginio ar netiesioginio 
nepageidaujamo poveikio žmonių arba 
gyvūnų sveikatai;

iii) nei pats biocidinis produktas, nei jo 
liekanos neturi nedelsiamo ar uždelsto, 
tiesioginio ar netiesioginio nepageidaujamo 
poveikio žmonių arba gyvūnų sveikatai, 
atsižvelgiant į pažeidžiamas grupes;

Or.en

Pakeitimas 240
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) nei pats biocidinis produktas, nei jo 
liekanos neturi neleistino poveikio 
aplinkai, visų pirma atsižvelgiant į:

iv) nei pats biocidinis produktas, nei jo 
liekanos neturi tikro ar galimo neigiamo
poveikio aplinkai, visų pirma atsižvelgiant 
į:

Or.en

Pagrindimas

Užtikrinama nuolatinė aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga. Būtina laikytis visų atitinkamų 
Bendrijos aplinkos apsaugos standartų. Tai taip pat užtikrinama pagal Biocidinių produktų 
direktyvą 98/8/EB. Be to, reikėtų atsižvelgti į pažeidžiamų grupių apsaugą, kaip numatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų nuostatose, ir į derinių 
poveikį. 

Pakeitimas 241
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunkčio pirma įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jo išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje; – jo išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, 
įskaitant pasiskirstymą dideliais 
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atstumais;

Or.en

Pagrindimas

Užtikrinama nuolatinė aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga. Būtina laikytis visų atitinkamų 
Bendrijos aplinkos apsaugos standartų. Tai taip pat užtikrinama pagal Biocidinių produktų 
direktyvą 98/8/EB. Be to, reikėtų atsižvelgti į pažeidžiamų grupių apsaugą, kaip numatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų nuostatose, ir į derinių 
poveikį. 

Pakeitimas 242
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunkčio antra įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paviršinio (įskaitant estuarijų ir jūros 
vandenį), požeminio bei geriamojo 
vandens, oro ir dirvožemio taršą,

– paviršinio (įskaitant estuarijų ir jūros 
vandenį), požeminio bei geriamojo 
vandens, oro ir dirvožemio taršą, 
atsižvelgiant į vietas, nutolusias nuo 
produkto naudojimo vietų, kai jis 
aplinkoje pernešamas dideliu atstumu;

Or.en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su Augalų apsaugos priemonių reglamento tekstu. 

Pakeitimas 243
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) biocidiniame produkte esančių veikliųjų 
medžiagų ir, atitinkamais atvejais, dėl 
toksinių arba ekotoksinių savybių svarbių 
priemaišų bei neveikliųjų medžiagų ir dėl 

c) biocidiniame produkte esančių veikliųjų 
medžiagų ir, atitinkamais atvejais, dėl 
toksinių arba ekotoksinių savybių svarbių 
priemaišų bei neveikliųjų medžiagų ir dėl 
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toksinių savybių arba dėl poveikio aplinkai 
svarbių liekanų, atsirandančių naudojant 
produktą taip, kaip numatoma autorizuoti, 
pobūdį, kiekį ir techninius atitikmenis
galima nustatyti pagal atitinkamus 
II ir III priedų reikalavimus;

toksinių savybių arba dėl poveikio aplinkai 
svarbių metabolitų ir liekanų, 
atsirandančių naudojant produktą taip, kaip 
numatoma autorizuoti, pobūdis, kiekis ir 
techniniai atitikmenys turėtų būti nustatyti 
pagal atitinkamus II ir III priedų 
reikalavimus;

Or.en

Pakeitimas 244
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visas įprastas sąlygas, kuriomis 
biocidinis produktas gali būti naudojamas,

a) visas įprastas sąlygas ar kitus 
realistinius scenarijus, pvz., nelaimingi 
atsitikimai, kuriems esant biocidinis 
produktas gali būti naudojamas.

Or.en

Pagrindimas

Užtikrinama nuolatinė aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga. Būtina laikytis visų atitinkamų 
Bendrijos aplinkos apsaugos standartų. Tai taip pat užtikrinama pagal Biocidinių produktų 
direktyvą 98/8/EB. Be to, reikėtų atsižvelgti į pažeidžiamų grupių apsaugą, kaip numatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų nuostatose, ir į derinių 
poveikį. 

Pakeitimas 245
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kaupiamąjį ir sąveikaujantį poveikį.

Or.en
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Pagrindimas

Užtikrinama nuolatinė aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga. Būtina laikytis visų atitinkamų 
Bendrijos aplinkos apsaugos standartų. Tai taip pat užtikrinama pagal Biocidinių produktų 
direktyvą 98/8/EB. Be to, reikėtų atsižvelgti į pažeidžiamų grupių apsaugą, kaip numatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų nuostatose, ir į derinių 
poveikį. 

Pakeitimas 246
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mažos rizikos biocidinio produkto 
tiekimo rinkai autorizacijos liudijimas 
išduodamas, tik jei produktas atitinka 
1 dalies b, c ir d punktų reikalavimus.

3. Mažos rizikos biocidinio produkto 
tiekimo rinkai autorizacijos liudijimas gali 
būti išduotas, jei veiklioji medžiaga 
įvertinta kaip mažos rizikos veiklioji 
medžiaga ir įtraukta į I priedą (ar atskirą 
priedą), vadovaujantis 4 ir 5 straipsnių 
nuostatomis, be to, autorizacijos 
liudijimas išduodamas, tik jei produktas 
atitinka 1 dalies a, b, c ir d punktų 
reikalavimus.

Or.en

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą neužtikrinamas joks mažos rizikos veikliųjų medžiagų vertinimas 
ES lygmeniu. Visiškai neaišku, kokia veiklioji medžiaga gali būti mažos rizikos produkto 
sudėtyje. Siekiant įvertinti produktą mažos rizikos produktu, būtina žinoti, kas yra jo sudėtyje. 
Taigi mažos rizikos produkto veiklioji medžiaga turi būti įvertinta bent ES lygmeniu ir 
įtraukta į I priedą, kad produktas būtų pripažintas mažos rizikos produktu. 

Pakeitimas 247
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) turi endokrininės sistemos ardomųjų 
savybių.

Or.en

Pagrindimas

Dėl šių medžiagų sveikatai keliamo pavojaus, neturėtų būti leista jomis naudotis plačiajai 
visuomenei. 

Pakeitimas 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) daro vystymosi neurotoksinį arba 
imunotoksinį poveikį.

Or.en

Pakeitimas 249
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biocidinis produktas laikomas mažos 
rizikos biocidiniu produktu, jei tenkinamos 
šios abi sąlygos:

1. Biocidinis produktas laikomas mažos 
rizikos biocidiniu produktu, jei jo sudėtyje 
esančios veikliosios medžiagos įtrauktos į 
I priedą ir jei tenkinamos šios abi sąlygos:

Or.en

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą neužtikrinamas joks mažos rizikos veikliųjų medžiagų vertinimas 
ES lygmeniu. Visiškai neaišku, kokia veiklioji medžiaga gali būti mažos rizikos produkto 
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sudėtyje. Siekiant įvertinti produktą mažos rizikos produktu, būtina žinoti, kas yra jo sudėtyje. 
Taigi mažos rizikos produkto veiklioji medžiaga turi būti įvertinta bent ES lygmeniu ir 
įtraukta į I priedą, kad produktas būtų pripažintas mažos rizikos produktu. 

Pakeitimas 250
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biocidinis produktas laikomas mažos 
rizikos biocidiniu produktu, jei tenkinamos 
šios abi sąlygos:

1. Biocidinis produktas laikomas mažos 
rizikos biocidiniu produktu, jei tenkinamos 
viena ar abi šios sąlygos:

Or.en

Pakeitimas 251
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atsižvelgiama į abiejų veikliųjų ir 
neveikliųjų medžiagų kaupiamąjį poveikį, 
kuris vertinamas mažos rizikos poveikiu.

Or.en

Pakeitimas 252
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau biocidinis produktas nelaikomas 
mažos rizikos biocidiniu produktu, jei 

Tačiau būtina numatyti konkrečias 
tausaus naudojimo priemones ir 
atitinkamas naudojimo kontrolės 
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tenkinama bent viena iš šių sąlygų: technologijas, kurios būtų taikomos, jei
biocidinis produktas tenkintų bent dvi iš 
šių sąlygų:

Or.en

Pakeitimas 253
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jame yra viena ar daugiau veikliųjų 
medžiagų, kurios atitinka kriterijus, kad 
būtų priskiriamos patvarioms, biologiškai 
besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) 
arba labai patvarioms ir labai biologiškai 
besikaupiančioms (vPvB) cheminėms 
medžiagoms, nustatytus Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 XIII priede;

a) įprastai naudojant produktą 
išskiriamos viena ar daugiau cheminių 
medžiagų arba jo sudėtyje yra viena ar 
daugiau veikliųjų medžiagų, kurios atitinka 
kriterijus, kad būtų priskiriamos 
patvarioms, biologiškai besikaupiančioms 
ir toksiškoms (PBT) arba labai patvarioms 
ir labai biologiškai besikaupiančioms 
(vPvB) cheminėms medžiagoms, 
nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIII priede;

Or.en

Pagrindimas

Perfrazuojama siekiant patikslinti. 

Pakeitimas 254
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jame yra viena ar daugiau veikliųjų
medžiagų, kurios atitinka kriterijus, kad 
būtų priskiriamos patvarioms, biologiškai 
besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) 
arba labai patvarioms ir labai biologiškai 

a) jame yra viena ar daugiau medžiagų, 
kurios atitinka kriterijus, kad būtų 
priskiriamos patvariems organiniams 
teršalams (POT), patvarioms, biologiškai 
besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT, vP) 



AM\811561LT.doc 17/57 PE439.904v02-00

LT

besikaupiančioms (vPvB) cheminėms 
medžiagoms, nustatytus Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 XIII priede;

arba labai patvarioms ir labai biologiškai 
besikaupiančioms (vPvB) cheminėms 
medžiagoms, nustatytus Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 XIII priede;

Or.en

Pakeitimas 255
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jame yra viena ar daugiau veikliųjų 
medžiagų, laikomų endokrininę sistemą 
ardančiomis medžiagomis,

b) įprastai naudojant produktą 
išskiriamos viena ar daugiau cheminių 
medžiagų arba jo sudėtyje yra viena ar 
daugiau veikliųjų medžiagų, laikomų 
endokrininę sistemą ardančiomis 
medžiagomis;

Or.en

Pagrindimas

Perfrazuojama siekiant patikslinti. 

Pakeitimas 256
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jame yra viena ar daugiau veikliųjų
medžiagų, laikomų endokrininę sistemą 
ardančiomis medžiagomis,

b) jo sudėtyje yra bet kokia medžiaga, 
laikoma endokrininę sistemą ardančia 
medžiaga;

Or.en
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Pakeitimas 257
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punkto įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jame yra viena ar daugiau veikliųjų 
medžiagų, kurios pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1272/2008 priskiriamos arba atitinka 
kriterijus, kad būtų priskiriamos kuriai nors 
iš šių kategorijų:

c) įprastai naudojant produktą 
išskiriamos viena ar daugiau cheminių 
medžiagų arba jo sudėtyje yra viena ar 
daugiau veikliųjų medžiagų, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
priskiriamos arba atitinka kriterijus, kad 
būtų priskiriamos kuriai nors iš šių 
kategorijų:

Or.en

Pagrindimas

Perfrazuojama siekiant patikslinti. 

Pakeitimas 258
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punkto įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jame yra viena ar daugiau veikliųjų 
medžiagų, kurios pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1272/2008 priskiriamos arba atitinka 
kriterijus, kad būtų priskiriamos kuriai nors 
iš šių kategorijų:

c) jo sudėtyje yra viena ar daugiau 
veikliųjų medžiagų, kurios yra 
susirūpinimą keliančios medžiagos arba 
kurios pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1272/2008 priskiriamos arba atitinka 
kriterijus, kad būtų priskiriamos kuriai nors 
iš šių kategorijų:

Or.en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su Augalų apsaugos priemonių reglamentu, kuriame įtvirtinta, kad mažos 
rizikos produkto sudėtyje neturi būti susirūpinimą keliančių medžiagų (47 straipsnio 1 dalies 
b punktas).) 
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Pakeitimas 259
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punkto vi a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) sprogi,

Or.en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad mažos rizikos biocidinis produktas keltų kuo mažesnį pavojų. 

Pakeitimas 260
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punkto vi a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) ėsdinanti,

Or.en

Pakeitimas 261
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punkto vi b papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vib) ėsdinanti;

Or.en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad mažos rizikos biocidinis produktas keltų kuo mažesnį pavojų. 
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Pakeitimas 262
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punkto vi c papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vic) labai toksiška ar toksiška,

Or.en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad mažos rizikos biocidinis produktas keltų kuo mažesnį pavojų. 

Pakeitimas 263
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jo sudėtyje yra nanomedžiagų.

Or.en

Pagrindimas

Remiantis turimomis žiniomis ar jų nesant, biocidinis produktas, kurio sudėtyje yra 
nanomedžiagų, nelaikomas mažos rizikos produktu. 

Pakeitimas 264
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c a, c b ir c c punktai (nauji) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) produktas yra sprogus;
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cb) produktas labai degus;
cc) produktas savaime užsiliepsnoja esant 
įprastai jo naudojimo temperatūrai.

Or.en

Pakeitimas 265
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) produktas priskiriamas ar priskirtinas 
bet kuriai kategorijai pagal Reglamentą 
(EB) 1272/2008;

Or.en

Pakeitimas 266
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) jo sudėtyje yra bet kokia susirūpinimą 
kelianti medžiaga.

Or.en

Pakeitimas 267
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Autorizacijos liudijimo paraišką 
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teikiantis asmuo minėtosiomis 
aplinkybėmis pateikia kompetentingai 
institucijai:
i) konkrečią informaciją apie pardavimo 
vietą;
ii) konkrečius patarimus ir (arba) 
nurodymus, susijusias su apsaugos 
priemonių naudojimu;
iii) brošiūrą apie produkto keliamą riziką, 
naudą ir atsakingą naudojimą;
iv) metinę nelaimingų atsitikimų 
ataskaitą, jei tokių buvo.

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 268
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies, biocidinis produktas 
laikomas mažos rizikos biocidiniu 
produktu, jei jį naudojant įprastomis 
sąlygomis sąlytis su veikliąją medžiaga 
yra labai mažas, ir produktas tvarkomas 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis 
visose kituose jo būvio ciklo etapuose.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Produktas negali būti priskiriamas mažos rizikos produktų kategorijai, jei jis neatitinka 
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ankstesniuose straipsniuose nurodytų kriterijų. 

Pakeitimas 269
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies, biocidinis produktas 
laikomas mažos rizikos biocidiniu 
produktu, jei jį naudojant įprastomis 
sąlygomis sąlytis su veikliąją medžiaga 
yra labai mažas, ir produktas tvarkomas 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis 
visose kituose jo būvio ciklo etapuose.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Sąvoka „labai mažas sąlytis“ yra per plati, kad būtų tinkamas kriterijus žmonių sveikatai ir 
aplinkos apsaugai skatinti. 

Pakeitimas 270
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies, biocidinis produktas 
laikomas mažos rizikos biocidiniu 
produktu, jei jį naudojant įprastomis
sąlygomis sąlytis su veikliąją medžiaga yra 
labai mažas, ir produktas tvarkomas 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis 
visose kituose jo būvio ciklo etapuose.

2. Nepaisant 1 dalies, biocidinis produktas 
laikomas mažos rizikos biocidiniu 
produktu, jei jį naudojant įprastomis 
sąlygomis sąlytis su veikliąją medžiaga yra 
labai mažas, t. y. produktas naudojamas 
uždarose sistemose ar kitomis sąlygomis 
nesant kontaktams su žmonėmis, kai 
veikliųjų medžiagų likučių kiekis neviršija 
radimo ribų, ir produktas tvarkomas
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis 
visose kituose jo būvio ciklo etapuose
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Or.en

Pakeitimas 271
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies, biocidinis produktas 
laikomas mažos rizikos biocidiniu 
produktu, jei jį naudojant įprastomis 
sąlygomis sąlytis su veikliąją medžiaga yra 
labai mažas, ir produktas tvarkomas 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis 
visose kituose jo būvio ciklo etapuose.

2. Nepaisant 1 dalies, biocidinis produktas 
laikomas mažos rizikos biocidiniu 
produktu, jei jį naudojant įprastomis 
sąlygomis sąlytis su veikliąją medžiaga yra 
labai mažas, ir produktas tvarkomas 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis 
visose kituose jo būvio ciklo etapuose, o 17 
straipsnio 1 dalies d punkte minima rizika 
gali būti sumažinta naudojant produktą 
pagal numatomą paskirtį.

Or.en

Pakeitimas 272
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies, biocidinis produktas 
laikomas mažos rizikos biocidiniu 
produktu, jei jį naudojant įprastomis
sąlygomis sąlytis su veikliąją medžiaga yra 
labai mažas, ir produktas tvarkomas 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis 
visose kituose jo būvio ciklo etapuose.

2. Nepaisant 1 dalies, biocidinis produktas 
laikomas mažos rizikos biocidiniu 
produktu, jei jį naudojant numatytomis
sąlygomis taikant tausaus naudojimo 
priemones sąlytis su veikliąją medžiaga 
yra labai mažas arba valdomas, ir 
produktas tvarkomas griežtai 
kontroliuojamomis sąlygomis visose
kituose jo būvio ciklo etapuose.

Or.en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 273
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų produktų, kurie nėra mažos rizikos 
biocidiniai produktai, atveju – II priedo 
reikalavimus atitinkančių kiekvienos 
biocidiniame produkte esančios veikliosios 
medžiagos dokumentų rinkinį arba 
sutikimą naudotis tokiu dokumentų 
rinkiniu;

c) II priedo reikalavimus atitinkantį
kiekvienos biocidiniame produkte esančios 
veikliosios medžiagos dokumentų rinkinį 
arba sutikimą naudotis tokiu dokumentų 
rinkiniu;

Or.en

Pagrindimas

Atliekant mažos rizikos medžiagų ir produktų vertinimą būtina turėti pakankamai duomenų ir 
jais remtis. 

Pakeitimas 274
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) mažos rizikos biocidinių produktų atveju 
– visą susijusią informaciją, 
patvirtinančią išvadą, kad biocidinis 
produktas laikytinas mažos rizikos 
biocidiniu produktu.

d) mažos rizikos biocidinių produktų atveju 
– III priedo reikalavimus atitinkantį 
biocidinio produkto dokumentų rinkinį 
arba sutikimą naudotis tokiu dokumentų 
rinkiniu;
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Or.en

Pagrindimas

Būtina turėti pakankamai duomenų, kad būtų galima įvertinti, ar veiklioji medžiaga ir 
produktas yra mažos rizikos. 

Pakeitimas 275
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Nacionalinio autorizacijos liudijimo 
paraiška, susijusi su savitarpio 
pripažinimo procedūra, gali būti pateikta 
kompetentingai institucijai anglų kalba, 
taip pat ir 1 dalyje minėti dokumentai.

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 276
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis  
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepriklausomai nuo 18 straipsnio 
nuostatų, pareiškėjas neprivalo pateikti 
pagal tą straipsnį reikalaujamų 
dokumentų, jei tai galima pagrįsti kuria 
nors iš šių priežasčių:

Išbraukta.

a) informacijos pateikti nebūtina dėl 
sąlyčio su pagal siūlomą paskirtį 
naudojamame produkte esančia (-omis) 
medžiaga (-omis) dydžio;
b) informacijos pateikti nebūtina dėl 
mokslinių priežasčių;
c) informacijos neįmanoma pateikti dėl 
techninių priežasčių.

Or.en

Pakeitimas 277
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pareiškėjas gali siūlyti pritaikyti 
18 straipsnyje nustatytus duomenų 
pateikimo reikalavimus pagal IV priedą. 
Paraiškoje turi būti aiškiai pagrindžiami 
siūlomi duomenų pateikimo reikalavimų 
pritaikymai ir pateikiamos nuorodos į 
konkrečias IV priedo taisykles.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 278
Christa Klaß

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

3. Komisija priima priemones, skirtas 
kriterijams, pagal kuriuos nustatoma,
kokie yra tinkami 18 straipsnio duomenų 
pateikimo reikalavimų pritaikymo dėl 
1 dalies a punkte nurodytos priežasties 
argumentai, nustatyti.

3. Siekdama apibrėžti, kokie yra tinkami 
18 straipsnio duomenų pateikimo 
reikalavimų pritaikymo dėl 1 dalies 
a punkte nurodytos priežasties argumentai, 
Komisija, pagal 71a straipsnį priimdama 
deleguotuosius teisės aktus, kuriems 
taikomos 71b ir 71c straipsnių sąlygos, 
nustato atitinkamus kriterijus.

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 279
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 280
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies o a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) analizės metodai, įskaitant 
toksikologiniu ir ekotoksikologiniu 
atžvilgiu svarbių biocidinio produkto ir 
(arba) jo liekanų sudedamųjų dalių 
atgavimo laipsnį bei nustatymo ribas.

Or.en

Pakeitimas 281
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Apibrėžiamosios sudėties atveju 
visiems tos pačios sudėties biocidiniams 
produktams bus taikomas vienas 
autorizacijos liudijimo numeris.

Or.en

Pagrindimas

Būtina nauja dalis, skirta patikslinti, kad autorizavus sudėtį visiems tos sudėties produktams 
bus suteiktas vienas autorizacijos liudijimo numeris. Šiuo metu toks patikslinimas į pasiūlymą 
dėl Biocidinių produktų reglamento neįtrauktas. 

Pakeitimas 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies b punktas 

II priedo 2 dalies trečia pastraipa Pakeitimas

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

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

Or.fr

Pagrindimas

3 dalies b punktas turi būti visapusiškai suderintas su 16 straipsnio 6 dalimi: 
„Apibrėžiamosios sudėties atveju gali būti leidžiama sumažinti veikliosios medžiagos 
pamatiniame biocidiniame produkte procentinę dalį“. Taigi ši galimybė turėtų būti atspindėta 
ir autorizacijos liudijimo turinyje. 

Pakeitimas 283
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pagrindimas

3 dalies b punktas turi būti visapusiškai suderintas su 16 straipsnio 6 dalimi: 
„Apibrėžiamosios sudėties atveju gali būti leidžiama sumažinti veikliosios medžiagos 
pamatiniame biocidiniame produkte procentinę dalį“. Taigi ši galimybė turėtų būti atspindėta 
ir autorizacijos liudijimo turinyje. 

Pakeitimas 284
Cristian Silviu Buşoi

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

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

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

Or.en

Pagrindimas

3 dalies b punktas turi būti visapusiškai suderintas su 16 straipsnio 6 dalimi: 
„Apibrėžiamosios sudėties atveju gali būti leidžiama sumažinti veikliosios medžiagos 
pamatiniame biocidiniame produkte procentinę dalį“. Taigi ši galimybė turėtų būti atspindėta 
ir autorizacijos liudijimo turinyje. 

Pakeitimas 285
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or.en

Pagrindimas

Būtina nauja dalis, skirta patikslinti, kad autorizavus sudėtį visiems tos sudėties produktams 
bus suteiktas vienas autorizacijos liudijimo numeris. Šiuo metu toks patikslinimas į pasiūlymą 
dėl Biocidinių produktų reglamento neįtrauktas. 
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Pakeitimas 286
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei vertinama Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraiška, vertinančioji 
kompetentinga institucija, pagal šį 
reglamentą vertindama biocidinio 
produkto, kuriame yra pagal 9 straipsnio 
1 dalį keistinos veikliosios medžiagos, 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo 
paraišką, atlieka ir lyginamąjį vertinimą. 
Įgijus pakankamai patirties naudojant 
biocidinius produktus ir praėjus 
mažiausiai penkeriems metams nuo jų 
naudojimo pradžios privaloma atlikti visų 
tos pačios paskirties produktų lyginamąjį 
vertinimą.

Or.it

Pagrindimas

Tikslas – pateikti aiškesnę apibrėžtį, kaip reikia atlikti lyginamąjį vertinimą. Svarbu atkreipti 
dėmesį į vieną veiksnį, t. y. tai, kad būtina turėti pakankamai patirties naudojant produktą. 
Tai turėtų būti taisyklė, o ne išimtis. 

Pakeitimas 287
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei vertinama Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraiška, vertinančioji 
kompetentinga institucija, vertindama 
autorizacijos ar biocidinio produkto, 
kuriame yra pagal 9 straipsnio 1 dalį 
keistinos veikliosios medžiagos, 

1. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei vertinama Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraiška, vertinančioji 
kompetentinga institucija, vertindama 
biocidinio produkto autorizacijos liudijimo 
ar jo galiojimo pratęsimo paraišką, atlieka 
ir lyginamąjį vertinimą. Įgijus pakankamai 
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autorizacijos liudijimo ar jo galiojimo 
pratęsimo paraišką, atlieka ir lyginamąjį 
vertinimą.

patirties naudojant biocidinius produktus 
ir praėjus mažiausiai trejiems metams nuo 
jų naudojimo pradžios atliekamas visų tos 
pačios paskirties produktų lyginamasis 
vertinimas.

Or.en

Pagrindimas

Rizika aplinkai ir žmonių sveikatai iš esmės susijusi ne su veikliąja medžiaga, atsižvelgiant į 
tai, kad produktuose yra tik mažas jos kiekis, bet su pačiu produktu ir jo naudojimu. Jei bus 
palyginami tik tie produktai, kuriuose yra keistinų medžiagų, tai neduos didelės naudos. 
Kiekvienais metais atrandama labai nedaug naujų veikliųjų medžiagų, kurios vargiai gali 
pakeisti senąsias, taigi keistinos medžiagos liks rinkoje ilgesnį laiką, negu numatyta. Siekiant 
skatinti naujoves, itin svarbu pirmenybę teikti tik saugiausiems rinkoje esantiems produktams. 

Pakeitimas 288
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei vertinama Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraiška, vertinančioji 
kompetentinga institucija pagal šio 
reglamento nuostatas atlieka biocidinio 
produkto, kuriame yra pagal 9 straipsnio 
1 dalį keistinos veikliosios medžiagos, 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo 
paraiškos lyginamąjį vertinimą.

Įgijus pakankamai patirties naudojant 
biocidinius produktus ir praėjus 
mažiausiai penkeriems metams nuo jų 
naudojimo pradžios atliekamas visų tos 
pačios paskirties produktų lyginamasis 
vertinimas.

Or.de
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Pagrindimas

Tai, kad atliekant lyginamąjį vertinimą atsižvelgiama į praktinio naudojimo patirtį, turėtų 
būti taisyklė, o ne išimtis. Todėl lyginamasis vertinimas turėtų būti atliekamas tik 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo atveju tiems produktams, kurių sudėtyje yra 
veikliųjų medžiagų, kurias planuojama pakeisti, kaip nurodyta 9 straipsnyje. 

Pakeitimas 289
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pakeitimas 290
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.de
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Pagrindimas

Tai, kad atliekant lyginamąjį vertinimą atsižvelgiama į praktinio naudojimo patirtį, turėtų 
būti taisyklė, o ne išimtis. Todėl lyginamasis vertinimas turėtų būti atliekamas tik 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo atveju tiems produktams, kurių sudėtyje yra 
veikliųjų medžiagų, kurias planuojama pakeisti, kaip nurodyta 9 straipsnyje. 

Pakeitimas 291
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.it

Pagrindimas

Lyginamojo vertinimo rezultatai turėtų būti perduodami Komisijai tik tuo atveju, kai 
atnaujinamas Bendrijos autorizacijos liudijimas. 

Pakeitimas 292
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 1 dalies, 
nereikalaujama atlikti lyginamojo 
vertinimo biocidiniams produktams, jei 
įrodyta, kad jų naudojimas saugus.

Or.it
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Pagrindimas

Turėtų būti vykdomas tų biocidinių produktų lyginimas, kurie pripažinti keliančiais riziką ir 
kuriuos reikia pakeisti. Lyginamojo vertinimo nereikia atlikti biocidiniams produktams, jei 
įrodyta, kad jų naudojimas saugus. 

Pakeitimas 293
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.de

Pagrindimas

Tai, kad atliekant lyginamąjį vertinimą atsižvelgiama į praktinio naudojimo patirtį, turėtų 
būti taisyklė, o ne išimtis. Todėl lyginamasis vertinimas turėtų būti atliekamas tik 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo atveju tiems produktams, kurių sudėtyje yra 
veikliųjų medžiagų, kurias planuojama pakeisti, kaip nurodyta 9 straipsnyje. 

Pakeitimas 294
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei sprendžiama dėl Bendrijos 
autorizacijos liudijimo paraiškos, Komisija 

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

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

Or.it

Pagrindimas

Lyginamasis vertinimas turėtų būti atliekamas tik autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo 
atveju. 

Pakeitimas 295
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pakeitimas 296
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

biocidinių produktų arba ne cheminis 
kontrolės ar prevencijos metodas, kurie
skirti naudoti pagal paraiškoje nurodytą 
paskirtį, kelia daug mažesnę riziką žmonių 
ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai ir kurie 
yra tokie pat veiksmingi ir nesukelia 
didesnės rizikos pagal jokį kitą parametrą;

Or.de

Pagrindimas

Tai, kad atliekant lyginamąjį vertinimą atsižvelgiama į praktinio naudojimo patirtį, turėtų 
būti taisyklė, o ne išimtis. Todėl lyginamasis vertinimas turėtų būti atliekamas tik 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo atveju tiems produktams, kurių sudėtyje yra 
veikliųjų medžiagų, kurias planuojama pakeisti, kaip nurodyta 9 straipsnyje. 

Pakeitimas 297
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.it

Pagrindimas

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kalbant apie kenksmingus produktus vaikai labiau 
pažeidžiami negu suaugusieji, į kuriuos atsižvelgiama pasiūlyme dėl reglamento nustatant 
tolerancijos kriterijus. Vaikai dažnai atsiduria vietose, kur buvo purškiama biocidiniais 
produktais ir pesticidais, ir iš karto arba per ilgesnį laikotarpį reaguoja į kenksmingų 
medžiagų tiesiogiai arba netiesiogiai daromą poveikį. 
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Pakeitimas 298
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.it

Pagrindimas

Lyginamojo vertinimo reikalavimas turėtų būti taikomas tik autorizacijos liudijimo galiojimo 
pratęsimo atveju tiems biocidiniams produktams, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, 
kurias planuojama pakeisti, kaip nurodyta reglamento 9 straipsnyje. 

Pakeitimas 299
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en
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Pakeitimas 300
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) a punkte nurodytas biocidinis produktas 
arba ne cheminis kontrolės ar prevencijos 
metodas neturi didelių ekonominių ar 
praktinių trūkumų;

b) a punkte nurodyti biocidiniai produktai
neturi didelių ekonominių ar praktinių 
trūkumų;

Or.de

Pagrindimas

Tai, kad atliekant lyginamąjį vertinimą atsižvelgiama į praktinio naudojimo patirtį, turėtų 
būti taisyklė, o ne išimtis. Todėl lyginamasis vertinimas turėtų būti atliekamas tik 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo atveju tiems produktams, kurių sudėtyje yra 
veikliųjų medžiagų, kurias planuojama pakeisti, kaip nurodyta 9 straipsnyje. 

Pakeitimas 301
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) a punkte nurodytas biocidinis produktas 
arba ne cheminis kontrolės ar prevencijos 
metodas neturi didelių ekonominių ar 
praktinių trūkumų;

b) a punkte nurodytas biocidinis produktas 
neturi didelių ekonominių ar praktinių 
trūkumų;

Or.it

Pagrindimas

Nėra tinkama atlikti lyginamąjį vertinimą biocidiniams produktams ir ne cheminėms 
kontrolės priemonėms, kalbant apie kurias dar nėra atliktas toks pats veiksmingumo ir rizikos 
vertinimas. 
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Pakeitimas 302
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, remdamasi 3 dalimi, 
patvirtina įgyvendinimo priemones, pagal 
kurias nustatoma procedūra, skirta 
apibrėžti, kaip atliekamas biocidinių 
produktų lyginamasis vertinimas. Siekiant 
visoje Bendrijoje taikyti vienodus 
metodus, šiose priemonėse apibrėžiami 
kriterijai ir algoritmai, kuriuos reikia 
naudoti atliekant lyginamąjį vertinimą.
Šios priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
72 straipsnio 3 dalyje nustatytos 
reguliavimo procedūros be tikrinimo.

Or.de

Pagrindimas

Tai, kad atliekant lyginamąjį vertinimą atsižvelgiama į praktinio naudojimo patirtį, turėtų 
būti taisyklė, o ne išimtis. Todėl lyginamasis vertinimas turėtų būti atliekamas tik 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo atveju tiems produktams, kurių sudėtyje yra 
veikliųjų medžiagų, kurias planuojama pakeisti, kaip nurodyta 9 straipsnyje. 

Pakeitimas 303
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, biocidinio 
produkto, kurio sudėtyje yra keistinos 
veikliosios medžiagos, autorizacijos 
liudijimas išduodamas neatliekant 
lyginamojo vertinimo tais atvejais, kai 
pirmiausia reikia įgyti praktinės patirties 

Išbraukta.
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naudojant tą produktą.

Or.de

Pagrindimas

Tai, kad atliekant lyginamąjį vertinimą atsižvelgiama į praktinio naudojimo patirtį, turėtų 
būti taisyklė, o ne išimtis. Todėl lyginamasis vertinimas turėtų būti atliekamas tik 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo atveju tiems produktams, kurių sudėtyje yra 
veikliųjų medžiagų, kurias planuojama pakeisti, kaip nurodyta 9 straipsnyje. 

Pakeitimas 304
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, biocidinio 
produkto, kurio sudėtyje yra keistinos 
veikliosios medžiagos, autorizacijos 
liudijimas išduodamas neatliekant 
lyginamojo vertinimo tais atvejais, kai 
pirmiausia reikia įgyti praktinės patirties 
naudojant tą produktą.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Jei medžiaga priskiriama prie keistinų medžiagų, tai reiškia, kad ji susijusi su rizika sveikatai 
ir aplinkai. Taigi prieš pateikiant į rinką produktus, kuriuose yra keistinų medžiagų, visuomet 
turėtų būti atliekamas lyginamasis jų vertinimas. 

Pakeitimas 305
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, biocidinio 
produkto, kurio sudėtyje yra keistinos 

4. Komisija patvirtina įgyvendinimo
priemones, kuriose konkrečiai nurodoma 
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veikliosios medžiagos, autorizacijos 
liudijimas išduodamas neatliekant 
lyginamojo vertinimo tais atvejais, kai 
pirmiausia reikia įgyti praktinės patirties 
naudojant tą produktą.

procedūra, skirta apibrėžti, kaip 
atliekamas biocidinių produktų 
lyginamasis vertinimas laikantis 3 dalyje 
nurodytos tvarkos. Siekiant visoje 
Bendrijoje taikyti vienodus metodus, šiose 
priemonėse apibrėžiami kriterijai ir 
algoritmai, kuriuos reikia naudoti 
atliekant lyginamąjį vertinimą. Šios 
priemonės patvirtinamos pagal 
72 straipsnio 3 dalyje nustatytą tvarką.

Or.it

Pagrindimas

Siekdama taikyti vienodą biocidinių produktų lyginamojo vertinimo atlikimo tvarką, Komisija 
turėtų parengti įgyvendinimo priemones. 

Pakeitimas 306
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, biocidinio 
produkto, kurio sudėtyje yra keistinos 
veikliosios medžiagos, autorizacijos 
liudijimas išduodamas neatliekant 
lyginamojo vertinimo tais atvejais, kai 
pirmiausia reikia įgyti praktinės patirties 
naudojant tą produktą.

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, biocidinio 
produkto, kurio sudėtyje yra keistinos 
veikliosios medžiagos, autorizacijos 
liudijimas išduodamas neatliekant 
lyginamojo vertinimo tais atvejais, kai 
pirmiausia reikia įgyti praktinės patirties 
naudojant alternatyvų produktą.

Or.en

Pakeitimas 307
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalies antra pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo taisykles, 
kuriose nustato su lyginamaisiais 
vertinimais, apimančiais Bendrijos svarbos 
klausimus, susijusią tvarką. Šios taisyklės, 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, jį 
papildant, priimamos taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Siekdama nustatyti su lyginamaisiais 
vertinimais, apimančiais Bendrijos svarbos 
klausimus, susijusią procedūrą, Komisija 
patvirtina kriterijus pagal 71a straipsnį 
priimdama deleguotuosius teisės aktus, 
kuriems taikomos 71b ir 71c straipsnių 
sąlygos.

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 308
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia ir įgyvendina 
pakeitimo planą, siekdamos užtikrinti, kad 
per leidimo galiojimo laikotarpį bus 
palaipsniui atsisakyta naudoti atitinkamą 
biocidinį produktą ir kad tam tikra 
veiklioji medžiaga arba produktas galės 
būti pakeista tinkama chemine arba ne 
chemine alternatyvia medžiaga arba 
produktu.

Or.en
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Pakeitimas 309
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepaisant 15 straipsnio 4 dalies 
nuostatos, biocidinio produkto, kuriame 
yra keistinos veikliosios medžiagos, 
autorizacijos liudijimas išduodamas ne 
ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

6. Nepaisant 15 straipsnio 4 dalies 
nuostatos, biocidinio produkto, kuriame 
yra keistinos veikliosios medžiagos, 
autorizacijos liudijimas išduodamas ne 
ilgesniems kaip penkerių metų 
laikotarpiams.

Or.en

Pagrindimas

Tol, kol esama pagrindinių ir veiksmingų biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra keistinų 
veikliųjų medžiagų, turėtų būti leidžiama pratęsti jų autorizacijos liudijimo galiojimą ir 
neturėtų būti taikomas apribojimas pratęsti tik vieną kartą ir ne daugiau kaip penkeriems 
metams. 

Pakeitimas 310
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei nusprendžiama neišduoti biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimo arba 
apriboti biocidinio produkto naudojimą 
pagal 3 dalį, autorizacijos liudijimo 
panaikinimas arba dalinis keitimas 
įsigalioja praėjus penkeriems metams nuo 
sprendimo priėmimo arba keistinos 
medžiagos įrašo galiojimo pabaigos dieną, 
priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė.

7. Jei nusprendžiama neišduoti biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimo arba 
apriboti biocidinio produkto naudojimą 
pagal 3 dalį, autorizacijos liudijimo 
panaikinimas arba dalinis keitimas 
įsigalioja praėjus trejiems metams nuo 
sprendimo priėmimo arba keistinos 
medžiagos įrašo galiojimo pabaigos dieną, 
priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė.

Or.en

Pagrindimas

Nepriimtina leisti, kad biocidiniai produktai liktų rinkoje dar penkeriems metais, jei yra 
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geresnių alternatyvių produktų. Turėtų būti taikomas toks pats terminas, koks numatytas 
reglamente dėl augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai.  

Pakeitimas 311
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 7 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Nukrypstant nuo 1 dalies, 
nereikalaujama atlikti lyginamojo 
vertinimo biocidiniams produktams, jei 
įrodyta, kad jų naudojimas saugus.

Or.de

Pagrindimas

Tai, kad atliekant lyginamąjį vertinimą atsižvelgiama į praktinio naudojimo patirtį, turėtų 
būti taisyklė, o ne išimtis. Todėl lyginamasis vertinimas turėtų būti atliekamas tik 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo atveju tiems produktams, kurių sudėtyje yra 
veikliųjų medžiagų, kurias planuojama pakeisti, kaip nurodyta 9 straipsnyje. 

Pakeitimas 312
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.it

Pagrindimas

Turint omenyje tai, kad prieš įtraukiant į reglamento I priedą, biocidiniuose produktuose 
naudojamos veikliosios medžiagos išsamiai vertinamos, reglamento pasiūlyme pateikiamas 
dvylikos mėnesių periodas suteikti autorizacijos liudijimą biocidiniam produktui, kurį sudaro 
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patvirtintos veikliosios medžiagos, atrodo per ilgas. 

Pakeitimas 313
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.it

Pagrindimas

Dvylika mėnesių yra tinkamesnis laiko tarpas autorizacijos leidimui pratęsti. 

Pakeitimas 314
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Gaunančioji kompetentinga institucija 
atitinkamo biocidinio produkto 
autorizacijos liudijimą išduoda tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip išdavė atskaitos 
kompetentinga institucija. Savitarpio 
pripažinimo atveju visose susijusiose 
valstybėse narėse naudojamas tas pats 
autorizacijos numeris.
Taikant savitarpio pripažinimo tvarką 
Komisija patvirtina įgyvendinimo 
priemones, pagal kurias nustatomi vieno 
numerio skyrimo kriterijai ir procedūros 
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visose susijusiose valstybėse narėse.

Or.it

Pagrindimas

Taikant savitarpio pripažinimo procedūrą visose valstybėse narėse turėtų būti naudojamas 
tas pats autorizacijos numeris. Komisija turėtų būti atsakinga už įgyvendinimo priemonių 
priėmimą nustatant vieno numerio taisyklę. 

Pakeitimas 315
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Gaunančioji kompetentinga institucija 
atitinkamo biocidinio produkto 
autorizacijos liudijimą išduoda tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip išdavė atskaitos 
kompetentinga institucija, nebent dėl 
specialių nacionalinių sąlygų pagrįsta 
nukrypti nuo 29 straipsnio.

Or.en

Pakeitimas 316
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija, pasikonsultavusi su pareiškėju,
nusprendžia, ar kompetentingos institucijos 
nurodytų priežasčių pakanka atsisakymui 
pripažinti nacionalinį autorizacijos 
liudijimą arba apribojimams pagrįsti.
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Per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo 
dienos Komisija parengia pasiūlymą dėl 
pasiūlymą. Jei Komisija prašo Agentūros 
pateikti nuomonę pagal 30 straipsnyje 
nustatytą procedūrą, trijų mėnesių 
laikotarpis sustabdomas tol, kol Agentūra 
pateiks savo nuomonę.

Or.it

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti nustatomas pakankamas laiko tarpas, reikalingas valstybių narių 
ginčams išspręsti. Manoma, kad trijų mėnesių laikotarpis būtų pakankamas Komisijai 
parengti pasiūlymą dėl sprendimo atsisakyti pripažinti arba apriboti autorizacijos liudijimą. 

Pakeitimas 317
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 8 dalies pirma a ir pirma b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visose susijusiose valstybėse narėse 
naudojamas tas pats autorizacijos 
numeris.
Taikant savitarpio pripažinimo procedūrą 
Komisija patvirtina įgyvendinimo 
priemones, pagal kurias nustatomi vieno 
numerio skyrimo kriterijai ir procedūros 
visose susijusiose valstybėse narėse.

Or.it

Pagrindimas

Siekiant paprastumo visose valstybėse narėse turėtų būti suteikiamas vienas autorizacijos 
numeris produktams, kurių atžvilgiu buvo taikoma savitarpio pripažinimo procedūra. 
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Pakeitimas 318
Mario Pirillo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo 
Komisija parengia sprendimo pasiūlymą. 
Jei Komisija prašo Agentūros pateikti 
nuomonę pagal 30 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, trijų mėnesių laikotarpis 
sustabdomas tol, kol Agentūra pateiks 
savo nuomonę.

Or.it

Pagrindimas

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

Pakeitimas 319
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija, gavusi 
savitarpio pripažinimo paraišką pagal 
25 arba 28 straipsnį, gali per du mėnesius 
nuo paraiškos gavimo pareiškėjui pasiūlyti 
autorizacijos liudijime tam tikras 
58 straipsnio 2 dalies e, f, h, j ir l punktų 
sąlygas pritaikyti prie vietos aplinkybių 
taip, kad būtų laikomasi 16 straipsnyje 
nustatytų autorizacijos liudijimo išdavimo 
reikalavimų, ir apie tai informuoja 
Komisiją, jei ji nustato, kad jos valstybės 
teritorijoje tenkinama viena iš šių sąlygų:

1. Kompetentinga institucija, gavusi 
savitarpio pripažinimo paraišką pagal 
25 arba 28 straipsnį, gali per du mėnesius
nuo paraiškos gavimo pareiškėjui pasiūlyti 
autorizacijos liudijime tam tikras 
58 straipsnio 2 dalies 
d, e, f, h, j, k ir l punktų sąlygas pritaikyti 
prie vietos aplinkybių taip, kad būtų 
laikomasi 16 straipsnyje nustatytų 
autorizacijos liudijimo išdavimo 
reikalavimų, ir apie tai informuoja 
Komisiją, jei ji nustato, kad jos valstybės 
teritorijoje tenkinama viena iš šių sąlygų:
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Or.en

Pagrindimas

Pagal reglamentą dėl augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama atitinkamai pritaikyti biocidų naudojimo sąlygas (58 straipsnio 2 dalies d punktas) 
ir naudotojų kategorijas (58 straipsnio 2 dalies k punktas). 

Pakeitimas 320
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) svarbios naudojimo aplinkybės, ypač 
klimatas ar tikslinių rūšių organizmų 
dauginimosi laikotarpis, labai skiriasi nuo 
aplinkybių toje valstybėje narėje, kurioje 
atliktas pirminis vertinimas arba kurioje 
išduotas pirminis nacionalinis autorizacijos 
liudijimas, ir jei nacionalinio autorizacijos 
liudijimo sąlygos nebus pakeistos, gali 
kilti neleistina rizika žmonėms arba 
aplinkai.

c) svarbios naudojimo aplinkybės, ypač 
klimatas ar tikslinių rūšių organizmų 
dauginimosi laikotarpis, labai skiriasi nuo 
aplinkybių toje valstybėje narėje, kurioje 
atliktas pirminis vertinimas arba kurioje 
išduotas pirminis nacionalinis autorizacijos 
liudijimas.

Or.en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama pritaikyti sąlygas prie vietos aplinkybių, jei ženkliai 
skiriasi klimatas arba organizmų dauginimosi laikotarpis. Šios nuostatos netgi griežtesnės už 
reglamento dėl augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai nuostatas, pagal kurias pritaikyti 
prie nacionalinių sąlygų leidžiama be jokių apribojimų (žr. reglamento dėl augalų apsaugos 
produktų tiekimo rinkai 36 straipsnio 3 dalį).   

Pakeitimas 321
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jei nepakeitus nacionalinio 
autorizacijos liudijimo sąlygų gali būti 
daromas kenksmingas poveikis žmonių 
sveikatai arba nepriimtinas poveikis 
aplinkai;

Or.en

Pagrindimas

Reglamente dėl augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai nenumatyta apribojimų norint 
pritaikyti liudijimus prie vietos aplinkybių. Taigi, valstybėms narėms turėtų būti sudaryta 
galimybė pritaikyti liudijimus bendra tvarka, jei jos mano, kad nepakeitus nacionalinio 
autorizacijos liudijimo sąlygų gali būti daromas kenksmingas poveikis žmonių sveikatai arba 
nepriimtinas poveikis aplinkai. 

Pakeitimas 322
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai valstybėms narėms rūpimi 
klausimai, susiję su žmonių ar gyvūnų 
sveikata arba aplinka, negali būti išspręsti 
nustatant 1 dalyje nurodytas nacionalines 
rizikos mažinimo priemones, valstybė 
narė, atsižvelgusi į specifines aplinkos ar 
naudojimo sąlygas, gali atsisakyti 
autorizuoti biocidą savo teritorijoje, jei ji 
turi pagrįstų priežasčių manyti, jog 
atitinkamas biocidas vis dar kelia 
nepriimtiną riziką žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba aplinkai.

Or.nl

Pagrindimas

Kalbant apie paraiškas, kurioms taikoma savitarpio pripažinimo tvarka, valstybei narei turėtų 
būti suteikta galimybė atsisakyti išduoti autorizacijos leidimą, jei yra pagrįstų priežasčių 
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nuogąstauti, kad biocidas dėl specialių nacionalinių aplinkybių atitinkamoje valstybėje 
narėje, pvz., klimato sąlygų arba hidromorfologijos, kelia riziką žmonėms ir aplinkai.  Ši 
tvarka panaši į reglamento dėl augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai nuostatas. 

Pakeitimas 323
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Laikantis Bendrijos teisės, 
15 straipsnyje nurodytiems reikalavimams 
ir kitoms rizikos mažinimo priemonėms, 
susijusioms su specifinėmis naudojimo 
sąlygomis, gali būti nustatyta atitinkamų 
papildomų sąlygų.

Or.nl

Pagrindimas

Papildomos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti su biocidų naudojimu susijusią riziką 
žmonėms ir aplinkai, atsižvelgiant į specifines sąlygas atitinkamoje valstybėje narėje.  

Pakeitimas 324
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or.en
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Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama į kompetentingų valdžios institucijų sprendimą pritaikyti leidimo 
sąlygas prie vietos aplinkybių. Jei Komisijai būtų suteikti įgaliojimai priimti sprendimą dėl 
pritaikymo prie vietos aplinkybių, būtų pažeidžiamas subsidiarumo principas. 

Pakeitimas 325
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.it

Pakeitimas 326
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Per tris mėnesius nuo pranešimo 
gavimo dienos Komisija parengia 
pasiūlymą dėl sprendimo. Jei Komisija 
prašo Agentūros pateikti nuomonę pagal 
30 straipsnyje nustatytą procedūrą, trijų 
mėnesių laikotarpis sustabdomas tol, kol 
Agentūra pateiks savo nuomonę.

Or.it
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Pagrindimas

Reglamente turėtų būti nustatomas pakankamas laiko tarpas, reikalingas valstybių narių 
ginčams išspręsti. Trys mėnesiai – adekvatus laikotarpis, per kurį Komisija pateiktų 
pasiūlymą dėl sprendimo, kuriame būtų nurodomos sprendimo pripažinti arba nepripažinti 
autorizacijos liudijimą priežastys. 

Pakeitimas 327
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikrų tipų produktams taikoma 
leidžianti nukrypti nuostata

Tam tikroms veikliosioms medžiagoms 
arba tam tikrų tipų produktams taikoma 
leidžianti nukrypti nuostata

Or.en

(Siejama su 31 straipsnio pakeitimu.)

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama atsisakyti taikyti savitarpio pripažinimo tvarką 
kalbant apie medžiagas, kurios taikomi atmetimo kriterijai, ir keistinas medžiagas. 

Pakeitimas 328
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo 25 ir 28 straipsnių, 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
gali atsisakyti savitarpiškai pripažinti 
V priede nurodytų 15, 17 ir 23 tipų 
produktų nacionalinius autorizacijos 
liudijimus, jei tokį atsisakymą galima 
pagrįsti tuo, kad taip siekiama apsaugoti 
žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatą, 
meninės, istorinės ar archeologinės vertės 

Nukrypdamos nuo 25 ir 28 straipsnių, 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
gali atsisakyti savitarpiškai pripažinti 5 ir 9 
straipsniuose nurodytas veikliąsias 
medžiagas ir V priede nurodytų 15, 17 ir 
23 tipų produktų nacionalinius 
autorizacijos liudijimus, jei tokį atsisakymą 
galima pagrįsti tuo, kad taip siekiama 
apsaugoti žmonių, gyvūnų ar augalų 
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turintį nacionalinį turtą ar pramoninę bei 
komercinę nuosavybę. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša viena kitai ir Komisijai apie 
kiekvieną tokį sprendimą ir nurodo jo 
priėmimo motyvus.

sveikatą, meninės, istorinės ar 
archeologinės vertės turintį nacionalinį 
turtą ar pramoninę bei komercinę 
nuosavybę. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša viena kitai ir Komisijai apie 
kiekvieną tokį sprendimą ir nurodo jo 
priėmimo motyvus.

Or.en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama atsisakyti taikyti savitarpio pripažinimo tvarką 
kalbant apie medžiagas, kurios taikomi atmetimo kriterijai, ir keistinas medžiagas. 

Pakeitimas 329
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo 25 ir 28 straipsnių, 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
gali atsisakyti savitarpiškai pripažinti 
V priede nurodytų 15, 17 ir 23 tipų 
produktų nacionalinius autorizacijos 
liudijimus, jei tokį atsisakymą galima 
pagrįsti tuo, kad taip siekiama apsaugoti 
žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatą, 
meninės, istorinės ar archeologinės vertės 
turintį nacionalinį turtą ar pramoninę bei 
komercinę nuosavybę. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša viena kitai ir Komisijai apie 
kiekvieną tokį sprendimą ir nurodo jo 
priėmimo motyvus.

Nukrypdamos nuo 2529 straipsnių, 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
gali atsisakyti savitarpiškai pripažinti 
V priede nurodytų 15, 17 ir 23 tipų 
produktų nacionalinius autorizacijos 
liudijimus, jei tokį atsisakymą galima 
pagrįsti tuo, kad taip siekiama apsaugoti 
žmonių, ypač pažeidžiamų grupių, 
sveikatą, gyvūnų sveikatą, augalus ir 
aplinką, meninės, istorinės ar 
archeologinės vertės turintį nacionalinį 
turtą ar pramoninę bei komercinę 
nuosavybę. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša viena kitai ir Komisijai apie 
kiekvieną tokį sprendimą ir nurodo jo 
priėmimo motyvus.

Or.en
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Pagrindimas

Užtikrinama, kad laikomasi subsidiarumo ir atsargumo principų. Kompetentingoms valdžios 
institucijoms nacionaliniu ir regiono lygmenimis turėtų būti suteikta pakankama veiksmų 
laisvė, kad būtų tinkamai apsaugotos pažeidžiamų piliečių grupės ir aplinka. Būtina laikytis 
naujai patvirtintos ES sutarties 193 straipsnio. Be to, pagal dabartinės Biocidinių produktų 
direktyvos 98/8/EB nuostatas kompetentingoms valdžios institucijoms leidžiama atitinkamai 
pritaikyti tam tikrus autorizacijos liudijimų reikalavimus arba sąlygas siekiant užtikrinti 
aplinkos apsaugą. 

Pakeitimas 330
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo 25 ir 28 straipsnių, 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
gali atsisakyti savitarpiškai pripažinti 
V priede nurodytų 15, 17 ir 23 tipų 
produktų nacionalinius autorizacijos 
liudijimus, jei tokį atsisakymą galima 
pagrįsti tuo, kad taip siekiama apsaugoti 
žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatą, 
meninės, istorinės ar archeologinės vertės 
turintį nacionalinį turtą ar pramoninę bei 
komercinę nuosavybę. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša viena kitai ir Komisijai apie 
kiekvieną tokį sprendimą ir nurodo jo 
priėmimo motyvus.

Nukrypdamos nuo 2529 straipsnių, 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
gali atsisakyti savitarpiškai pripažinti V 
priede nurodytų 15, 17 ir 23 tipų produktų 
nacionalinius autorizacijos liudijimus, jei 
tokį atsisakymą galima pagrįsti tuo, kad 
taip siekiama apsaugoti žmonių sveikatą, 
aplinką, gyvūnus ar augalus, meninės, 
istorinės ar archeologinės vertės turintį 
nacionalinį turtą ar pramoninę bei 
komercinę nuosavybę. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
praneša viena kitai ir Komisijai apie 
kiekvieną tokį sprendimą ir nurodo jo 
priėmimo motyvus.

Or. en


