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Amendamentul 227
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.de

Justificare

Adaptare la modificarea aceluiași autor la articolul 3 litera (i).  Ca și în cazul regulamentului 
REACH, nu doar „prima furnizare” ar trebui considerată „introducere pe piață”, ci „orice 
furnizare”, pentru ca dispozițiile privind protecția sănătății și mediului să fie aplicare în 
fiecare fază. Solicitarea autorizației este, bineînțeles, necesară doar la introducerea inițială 
pe piață. 

Amendamentul 228
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.fr

Justificare

Persoana responsabilă cu introducerea pe piață a unui produs autorizat nu este întotdeauna 
titularul autorizației. Industria are nevoie de mai multă flexibilitate în lanțul de 
aprovizionare. Trebuie să se specifice clar că, în cazul în care solicitantul dorește să obțină o 
autorizație pentru o formulă-cadru, trebuie să prezinte o cerere unică de autorizare, care să 
cuprindă toate produsele incluse în formula respectivă. 

Amendamentul 230
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en
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Justificare

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

Amendamentul 231
Cristian Silviu Bușoi, Mario Pirillo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O cerere unică de autorizare poate fi 
prezentată de către solicitant pentru un 
grup de produse care urmează a fi 
autorizate într-o formulă-cadru.

Or.en

Justificare

Industria are nevoie de mai multă flexibilitate în lanțul de aprovizionare. Ar trebui menționat 
în mod explicit în text că, în cazul în care solicitantul ar dori să dețină a autorizație pentru o 
formulă-cadru, trebuie prezentată o cerere unică de autorizare, care să cuprindă toate 
produsele care urmează să facă parte din formula-cadru. Această clarificare nu apare în 
textul prezent. 

Amendamentul 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O cerere unică de autorizare poate fi 
prezentată de către solicitant pentru un 
grup de produse care urmează a fi 
autorizate într-o formulă-cadru.
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Or.fr

Justificare

Persoana responsabilă cu introducerea pe piață a unui produs autorizat nu este întotdeauna 
titularul autorizației. Industria are nevoie de mai multă flexibilitate în lanțul de 
aprovizionare. Trebuie să se specifice clar că, în cazul în care solicitantul dorește să obțină o 
autorizație pentru o formulă-cadru, trebuie să prezinte o cerere unică de autorizare, care să 
cuprindă toate produsele incluse în formula respectivă. 

Amendamentul 233
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile obligatorii sunt stabilite și 
implementate prin intermediul unei 
directive-cadru pentru acțiune pentru a 
realiza o utilizare profesională durabilă a 
biocidelor, care cuprind introducerea de 
planuri naționale de acțiune, gestionarea 
integrată a dăunătorilor, măsuri de
reducere a riscurilor și promovarea 
alternativelor.
În termen de doi ani de la adoptarea 
prezentului regulament, Comisia prezintă 
o propunere Parlamentului European și 
Consiliului.

Or.en

Amendamentul 234
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Infestarea cu organisme dăunătoare 
trebuie evitată prin măsuri inhibitive 
adecvate pentru a alunga sau respinge 
aceste organisme. În plus, trebuie luate și 
alte măsuri de precauție, cum ar fi 
depozitarea corespunzătoare a bunurilor, 
respectarea standardelor de igienă și 
eliminarea imediată a deșeurilor. Numai 
dacă aceste măsuri rămân fără niciun 
rezultat ar trebui luate măsuri 
suplimentare. Produsele biocide care 
prezintă riscuri scăzute pentru oameni, 
animale și mediu ar trebui folosite 
întotdeauna înaintea altor produse. 
Produsele biocide destinate să dăuneze, să 
ucidă sau să distrugă animale ce pot 
suferi de durere și stres ar trebui să fie 
utilizate doar ca o ultimă soluție.

Or.en

Justificare

Un nou alineat (1) ar trebui adăugat articolului 15, care să includă reglementări privind 
utilizarea durabilă a produselor biocide.  

Amendamentul 235
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b – punctul i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) este suficient de eficace; i) este necesar și suficient de eficace;

Or.en

Justificare

Asigură protecția consecventă a mediului și sănătății umane. Este necesară respectarea 
tuturor standardelor europene relevante pentru protecția mediului. Acest lucru este, de 
asemenea, garantat de Directiva 98/8/CE cu privire la produsele biocide. În plus, protecția 
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grupurilor vulnerabile - astfel cum este prevăzută de Regulamentul (CE) 1107/2009 privind 
dispozițiile referitoare la produsele fitosanitare - și efectele combinate ar trebui luate în 
considerare. 

Amendamentul 236
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii) nu are niciun efect inacceptabil asupra 
organismelor-țintă, în special rezistență 
inacceptabilă, rezistență încrucișată 
inacceptabilă sau suferințe și dureri inutile 
produse vertebratelor;

ii) nu are niciun efect real sau potențial
asupra organismelor-țintă, în special 
rezistență inacceptabilă, rezistență 
încrucișată inacceptabilă sau suferințe și 
dureri inutile produse vertebratelor;

Or.en

Justificare

Asigură protecția consecventă a mediului și sănătății umane. Este necesară respectarea 
tuturor standardelor europene relevante pentru protecția mediului. Acest lucru este, de 
asemenea, garantat de Directiva 98/8/CE cu privire la produsele biocide. În plus, ar trebui 
luate în considerare protecția grupurilor vulnerabile - astfel cum este prevăzută de 
Regulamentul (CE) 1107/2009 privind dispozițiile referitoare la produsele fitosanitare - și 
efectele combinate. 

Amendamentul 237
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b – punctul iii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii) nu are, în sine sau din cauza 
reziduurilor sale, niciun efect inacceptabil, 
direct sau indirect, asupra sănătății umane
sau animale;

iii) nu are, în sine sau din cauza 
reziduurilor sale, niciun efect nociv 
imediat sau în timp asupra sănătății 
umane, inclusiv aceea a grupurilor 
vulnerabile, sau asupra sănătății animale, 
direct sau prin intermediul apei potabile 
(ținând seama de substanțele care rezultă 
din tratarea apei potabile), alimentelor, 
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hranei pentru animale sau aerului, sau 
consecințe la locul de muncă ori alte 
efecte indirecte, ținând seama de efectele 
cumulative și sinergice cunoscute, atunci
când sunt disponibile metodele științifice 
acceptate de Autoritate pentru evaluarea 
acestor efecte; sau asupra apelor 
subterane;

Or.en

Justificare

Este inacceptabil să se vorbească de efecte „inacceptabile” când este vorba de sănătatea 
umană. În contextul autorizării produselor fitosanitare, termenul „inacceptabil” a fost folosit 
doar în legătură cu efectele asupra mediului. Formularea din regulamentul privind produsele 
fitosanitare ar trebui folosită aici, cu atât mai mult cu cât aceasta include și efecte cumulative 
si sinergice. 

Amendamentul 238
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b – punctul iii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii) nu are, în sine sau din cauza 
reziduurilor sale, niciun efect inacceptabil, 
direct sau indirect, asupra sănătății umane 
sau animale;

iii) nu are, în sine sau din cauza 
metaboliților sau reziduurilor sale, niciun 
efect real sau potențial negativ, direct sau 
indirect, asupra sănătății umane, în special 
asupra grupurilor vulnerabile sau a 
sănătății animale;

Or.en

Justificare

Asigură protecția consecventă a mediului și sănătății umane. Este necesară respectarea 
tuturor standardelor europene relevante pentru protecția mediului. Acest lucru este, de 
asemenea, garantat de Directiva 98/8/CE cu privire la produsele biocide. În plus, ar trebui 
luate în considerare protecția grupurilor vulnerabile - astfel cum este prevăzută de 
Regulamentul (CE) 1107/2009 privind dispozițiile referitoare la produsele fitosanitare - și 
efectele combinate. 
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Amendamentul 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b – punctul iii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii) nu are, în sine sau din cauza 
reziduurilor sale, niciun efect inacceptabil, 
direct sau indirect, asupra sănătății umane 
sau animale;

iii) nu are, în sine sau din cauza 
reziduurilor sale, niciun efect, imediat  sau 
întârziat, inacceptabil asupra sănătății 
umane sau animale, luându-se în 
considerare grupurile vulnerabile;

Or.en

Amendamentul 240
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b – punctul iv – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

iv) nu are, în sine sau din cauza 
reziduurilor sale, niciun efect inacceptabil
asupra mediului înconjurător, în special în 
ceea ce privește următoarele aspecte:

iv) nu are, în sine sau din cauza 
reziduurilor sale, niciun efect negativ real 
sau potențial asupra mediului înconjurător, 
în special în ceea ce privește următoarele 
aspecte:

Or.en

Justificare

Asigură protecția consecventă a mediului și sănătății umane. Este necesară respectarea 
tuturor standardelor europene relevante pentru protecția mediului. Acest lucru este, de 
asemenea, garantat de Directiva 98/8/CE cu privire la produsele biocide. În plus, ar trebui 
luate în considerare protecția grupurilor vulnerabile - astfel cum este prevăzută de 
Regulamentul (CE) 1107/2009 privind dispozițiile referitoare la produsele fitosanitare - și 
efectele combinate. 
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Amendamentul 241
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b – punctul iv  – prima liniuță 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- evoluția și distribuția sa în mediu; - evoluția și distribuția sa în mediu, 
inclusiv distribuția la mare distanță;

Or.en

Justificare

Asigură protecția consecventă a mediului și sănătății umane. Este necesară respectarea 
tuturor standardelor europene relevante pentru protecția mediului. Acest lucru este, de 
asemenea, garantat de Directiva 98/8/CE cu privire la produsele biocide. În plus, ar trebui 
luate în considerare protecția grupurilor vulnerabile - astfel cum este prevăzută de 
Regulamentul (CE) 1107/2009 privind dispozițiile referitoare la produsele fitosanitare - și 
efectele combinate. 

Amendamentul 242
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b – punctul iv  – a doua liniuță 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- contaminarea apelor de suprafață 
(inclusiv a apelor din estuare și din mare), 
a pânzei freatice și a apei potabile, a 
aerului și a solului;

- contaminarea apelor de suprafață 
(inclusiv a apelor din estuare și din mare), 
a pânzei freatice și a apei potabile, a 
aerului și a solului, luând în considerare 
locuri aflate departe de locul utilizării, ca 
urmare a răspândirii la mare distanță în 
mediu;

Or.en

Justificare

Pentru consecvența cu formularea adoptată în regulamentul privind produsele fitosanitare. 
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Amendamentul 243
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) natura, cantitatea și echivalența tehnică 
a substanțelor active conținute de produsul 
biocid, precum și, după caz, impuritățile și 
substanțele inactive semnificative din 
punct de vedere toxicologic sau 
ecotoxicologic și reziduurile sale 
semnificative din punct de vedere 
toxicologic sau ecologic, care rezultă din 
utilizări care urmează să fie autorizate, pot 
fi determinate în conformitate cu cerințele 
corespunzătoare din anexele II și III;

(c) natura, cantitatea și echivalența tehnică 
a substanțelor active conținute de produsul 
biocid, precum și, după caz, impuritățile și 
substanțele inactive semnificative din 
punct de vedere toxicologic sau 
ecotoxicologic și metaboliții și reziduurile 
sale semnificative din punct de vedere
toxicologic sau ecologic, care rezultă din 
utilizări care urmează să fie autorizate, ar 
trebui să fie determinate în conformitate cu 
cerințele corespunzătoare din anexele II și 
III;

Or.en

Amendamentul 244
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate condițiile normale în care se poate 
utiliza respectivul produs biocid;

(a) toate condițiile normale sau alte 
scenarii realiste, cum ar fi accidentele, în 
care se poate utiliza respectivul produs 
biocid

Or.en

Justificare

Asigură protecția consecventă a mediului și sănătății umane. Este necesară respectarea 
tuturor standardelor europene relevante pentru protecția mediului. Acest lucru este, de 
asemenea, garantat de Directiva 98/8/CE cu privire la produsele biocide. În plus, ar trebui 
luate în considerare protecția grupurilor vulnerabile - astfel cum este prevăzută de 
Regulamentul (CE) 1107/2009 privind dispozițiile referitoare la produsele fitosanitare - și 
efectele combinate. 
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Amendamentul 245
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) efectele cumulative sau sinergice.

Or.en

Justificare

Asigură protecția consecventă a mediului și sănătății umane. Este necesară respectarea 
tuturor standardelor europene relevante pentru protecția mediului. Acest lucru este, de 
asemenea, garantat de Directiva 98/8/CE cu privire la produsele biocide. În plus, ar trebui 
luate în considerare protecția grupurilor vulnerabile - astfel cum este prevăzută de 
Regulamentul (CE) 1107/2009 privind dispozițiile referitoare la produsele fitosanitare - și 
efectele combinate. 

Amendamentul 246
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorizația de introducere pe piață a 
unui produs biocid cu risc scăzut este
condiționată de îndeplinirea cerințelor de la 
alineatul (1) literele (b), (c) și (d).

(3) Autorizația de introducere pe piață a 
unui produs biocid cu risc scăzut poate fi 
acordată numai dacă substanțele active 
sunt evaluate ca substanțe active cu risc 
scăzut și incluse în anexa I (sau într-o 
anexă separată), în conformitate cu 
articolele 4 și 5, autorizația fiind, de 
asemenea, condiționată de îndeplinirea 
cerințelor de la alineatul (1) literele (a), (b), 
(c) și (d).

Or.en

Justificare

În propunerea Comisiei nu se garantează niciun fel de evaluare la nivel european a 
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substanțelor active care prezintă un risc scăzut. Nu este deloc clar ce substanțe active poate 
conține un produs cu risc scăzut. Pentru a putea clasifica ceva drept produs cu risc scăzut, 
este esențial să se cunoască componența acestuia. Prin urmare, substanțele active dintr-un 
produs cu risc scăzut ar trebui cel puțin să fie evaluate la nivel european și să fie incluse în 
anexa I pentru ca produsul să fie recunoscut ca produs cu risc scăzut. 

Amendamentul 247
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) considerat că prezintă proprietăți de 
perturbare a sistemului endocrin.

Or.en

Justificare

Din cauza riscurilor pentru sănătate pe care le prezintă, folosirea acestor substanțe de 
publicul larg nu ar trebui permisă. 

Amendamentul 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) efecte neurotoxice sau imunotoxice 
asupra dezvoltării.

Or.en

Amendamentul 249
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se consideră că un produs biocid este 
un produs biocid cu risc scăzut dacă se 
îndeplinesc cumulativ următoarele două 
condiții:

(1) Se consideră că un produs biocid este 
un produs biocid cu risc scăzut dacă 
substanțele active pe care le conține sunt 
enumerate în anexa I și dacă se 
îndeplinesc cumulativ următoarele două 
condiții:

Or.en

Justificare

În propunerea Comisiei nu se garantează niciun fel de evaluare la nivel european a 
substanțelor active care prezintă un risc scăzut. Nu este deloc clar ce substanțe active poate 
conține un produs cu risc scăzut. Pentru a putea clasifica ceva drept produs cu risc scăzut, 
este esențial să se cunoască componența acestuia. Prin urmare, substanțele active dintr-un 
produs cu risc scăzut ar trebui cel puțin să fie evaluate la nivel european și să fie incluse în 
anexa I pentru ca produsul să fie recunoscut ca produs cu risc scăzut. 

Amendamentul 250
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se consideră că un produs biocid este 
un produs biocid cu risc scăzut dacă se 
îndeplinesc cumulativ următoarele două 
condiții:

(1) Se consideră că un produs biocid este 
un produs biocid cu risc scăzut dacă una 
sau următoarele două condiții sunt 
îndeplinite:

Or.en

Amendamentul 251
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – primul paragraf – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) efectele cumulative ale substanțelor 
active și inactive sunt luate în considerare 
și definite ca risc scăzut.

Or.en

Amendamentul 252
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, un produs biocid nu se 
consideră a fi un produs biocid cu risc 
scăzut dacă se îndeplinește cel puțin una
dintre următoarele condiții:

Cu toate acestea, sunt necesare măsuri 
specifice de utilizare durabilă însoțite de 
tehnologii adecvate de control al utilizării 
pentru ca un produs biocid să 
îndeplinească cel puțin două dintre 
următoarele condiții:

Or.en

Amendamentul 253
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsul conține una sau mai multe 
substanțe active care îndeplinesc criteriile 
pentru a fi identificate drept persistente, 
bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte 
persistente și foarte bioacumulative (vPvB) 
în conformitate cu anexa XIII din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(a) produsul eliberează una sau mai multe 
substanțe chimice în timpul utilizării 
normale sau conține una sau mai multe 
substanțe active care îndeplinesc criteriile 
pentru a fi identificate drept persistente, 
bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte 
persistente și foarte bioacumulative (vPvB) 
în conformitate cu anexa XIII din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;
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Or.en

Justificare

Pentru ca textul să fie corect, se propune reformularea acestuia. 

Amendamentul 254
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsul conține una sau mai multe 
substanțe active care îndeplinesc criteriile 
pentru a fi identificate drept persistente, 
bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte 
persistente și foarte bioacumulative (vPvB) 
în conformitate cu anexa XIII din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(a) produsul conține una sau mai multe 
substanțe active care îndeplinesc criteriile 
pentru a fi identificate drept POP 
persistente, bioacumulative și toxice (PBT, 
vP) sau foarte persistente și foarte 
bioacumulative (vPvB) în conformitate cu 
anexa XIII din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006;

Or.en

Amendamentul 255
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsul conține una sau mai multe 
substanțe active clasificate drept 
perturbatori endocrini;

(b) produsul eliberează una sau mai multe 
substanțe chimice în timpul utilizării 
normale sau conține una sau mai multe 
substanțe active clasificate drept 
perturbatori endocrini;

Or.en

Justificare

Pentru ca textul să fie corect, se propune reformularea acestuia. 
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Amendamentul 256
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsul conține una sau mai multe 
substanțe active clasificate drept 
perturbatori endocrini;

(b) produsul orice substanță clasificată
drept perturbatori endocrini;

Or.en

Amendamentul 257
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) produsul conține una sau mai multe 
substanțe active care au fost clasificate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008 sau care îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate într-una 
dintre categoriile următoare:

(c) produsul eliberează una sau mai multe 
substanțe chimice în timpul utilizării 
normale sau conține una sau mai multe 
substanțe active care au fost clasificate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008 sau care îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate într-una 
dintre categoriile următoare:

Or.en

Justificare

Pentru ca textul să fie corect, se propune reformularea acestuia. 

Amendamentul 258
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) produsul conține una sau mai multe 
substanțe active care au fost clasificate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008 sau care îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate într-una 
dintre categoriile următoare:

(c) produsul conține una sau mai multe 
substanțe active care sunt substanțe cu 
risc sau care au fost clasificate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008 sau care îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate într-una 
dintre categoriile următoare:

Or.en

Justificare

Definiție în conformitate cu regulamentul privind produsele fitosanitare, care stipulează că 
un produs cu risc redus nu trebuie să conțină substanțe potențial periculoase (articolul 47 
alineatul (1) litera (b)). 

Amendamentul 259
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c – punctul via (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

via) exploziv;

Or.en

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că produsele biocide cu risc scăzut prezintă un grad redus de 
periculozitate. 

Amendamentul 260
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c – punctul vi a (nou) 



PE439.904v02-00 20/58 AM\811561RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

via) coroziv;

Or.en

Amendamentul 261
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c – punctul vi b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

vib) coroziv;

Or.en

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că produsele biocide cu risc scăzut prezintă un grad redus de 
periculozitate. 

Amendamentul 262
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c – punctul vic (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

vic) foarte toxic sau toxic.

Or.en

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că produsele biocide cu risc scăzut prezintă un grad redus de 
periculozitate. 
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Amendamentul 263
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) conține un nanomaterial.

Or.en

Justificare

În baza cunoștințelor actuale sau a lipsei acestora, un produs biocid care conține 
nanomateriale nu mai poate fi considerat cu risc scăzut. 

Amendamentul 264
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – literele ca-cc (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) produsul este exploziv;
(cb) produsul este foarte inflamabil;
(cc) produsul se aprinde spontan la 
temperatura de utilizare.

Or.en

Amendamentul 265
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) produsul este clasificat sau urmează 
a fi clasificat în orice categorie conform 
Regulamentului (CE) 1272/2008;
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Or.en

Amendamentul 266
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera cb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) conține orice substanță cu risc.

Or.en

Amendamentul 267
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În situațiile enumerate mai sus, 
solicitantul de autorizație furnizează 
autorităților competente
(i) informații privind punctele specifice de 
vânzare;
(ii) recomandări specifice și/sau dispoziții 
specifice privind utilizarea 
echipamentelor de protecție;
(iii) o broșură referitoare la riscurile, 
avantajele și utilizarea responsabilă a 
produsului;
(iv) un raport anual privind eventualele 
incidentele.

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 268
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la alineatul (1), se consideră că un produs 
biocid este un produs biocid cu risc scăzut 
dacă conținutul său de substanțe active 
este de așa natură încât, în condiții 
normale de utilizare, nu poate avea loc 
decât o expunere neglijabilă și dacă 
produsul este manipulat în condiții strict 
controlate în toate celelalte etape ale 
ciclului său de viață.

eliminat

Or.en

Justificare

Un produs nu poate face parte din categoria produselor cu risc scăzut dacă nu îndeplinește 
criteriile menționate în articolele de mai sus. 

Amendamentul 269
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la alineatul (1), se consideră că un produs 
biocid este un produs biocid cu risc scăzut 
dacă conținutul său de substanțe active 
este de așa natură încât, în condiții 
normale de utilizare, nu poate avea loc 

eliminat
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decât o expunere neglijabilă și dacă 
produsul este manipulat în condiții strict 
controlate în toate celelalte etape ale 
ciclului său de viață.

Or.en

Justificare

A determina caracterul „neglijabil” este mult prea vag pentru a constitui un criteriu adecvat 
pentru protecția sănătății umane și a mediului. 

Amendamentul 270
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
alineatul (1), se consideră că un produs 
biocid este un produs biocid cu risc scăzut 
dacă conținutul său de substanțe active este 
de așa natură încât, în condiții normale de 
utilizare, nu poate avea loc decât o 
expunere neglijabilă și dacă produsul este 
manipulat în condiții strict controlate în 
toate celelalte etape ale ciclului său de 
viață.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
alineatul (1), se consideră că un produs 
biocid este un produs biocid cu risc scăzut 
dacă conținutul său de substanțe active este 
de așa natură încât, în condiții normale de 
utilizare, adică produsul este utilizat în 
sisteme închise sau în alte condiții care 
exclud contactul cu oamenii, iar 
reziduurile de substanță activă nu 
depășesc limitele de detecție și dacă 
produsul este manipulat în condiții strict 
controlate în toate celelalte etape ale 
ciclului său de viață;

Or.en

Amendamentul 271
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la (2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
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alineatul (1), se consideră că un produs 
biocid este un produs biocid cu risc scăzut 
dacă conținutul său de substanțe active este 
de așa natură încât, în condiții normale de 
utilizare, nu poate avea loc decât o 
expunere neglijabilă și dacă produsul este 
manipulat în condiții strict controlate în 
toate celelalte etape ale ciclului său de 
viață.

alineatul (1), se consideră că un produs 
biocid este un produs biocid cu risc scăzut 
dacă conținutul său de substanțe active este 
de așa natură încât, în condiții normale de 
utilizare, nu poate avea loc decât o 
expunere neglijabilă și dacă produsul este 
manipulat în condiții strict controlate în 
toate celelalte etape ale ciclului său de 
viață și riscurile menționate la articolul 17 
alineatul (1) litera (d), pot fi atenuate 
când urmează utilizarea preconizată.

Or.en

Amendamentul 272
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
alineatul (1), se consideră că un produs 
biocid este un produs biocid cu risc scăzut 
dacă conținutul său de substanțe active este 
de așa natură încât, în condiții normale de 
utilizare, nu poate avea loc decât o 
expunere neglijabilă și dacă produsul este 
manipulat în condiții strict controlate în 
toate celelalte etape ale ciclului său de 
viață.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
alineatul (1), se consideră că un produs 
biocid este un produs biocid cu risc scăzut 
dacă conținutul său de substanțe active este 
de așa natură încât, în condiții de utilizare 
prescrise, nu poate avea loc decât o 
expunere neglijabilă sau gestionată prin 
măsuri de utilizare sustenabilă și dacă 
produsul este manipulat în condiții strict 
controlate în toate celelalte etape ale 
ciclului său de viață.

Or.en

Justificare

Caracteristicile intrinseci ale unei substanțe active luate separat nu ar trebui să determine 
eligibilitatea acesteia pentru produsele cu risc scăzut, întrucât riscurile pot să fie legate mai 
mult din expunerea la produs decât de periculozitatea substanței active. Având în vedere că 
anumite biocide sunt folosite de nespecialiști este important să se garanteze siguranța acestor 
produse printr-o mai bună informare și printr-o utilizare prudentă a acestora. În final, 
industria trebuie să fie încurajată să își concentreze eforturile de cercetare și inovare către 
elaborarea de produse cu risc scăzut. 
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Amendamentul 273
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul altor produse decât produsele 
biocide cu risc scăzut, un dosar sau o 
scrisoare de acces la un dosar care să
îndeplinească cerințele din anexa II pentru 
fiecare substanță activă conținută în 
respectivul produs biocid;

(c) un dosar sau o scrisoare de acces la un 
dosar care să îndeplinească cerințele din 
anexa II pentru fiecare substanță activă 
conținută în respectivul produs biocid;

Or.en

Justificare

Este necesar ca evaluarea substanțelor și produselor cu risc scăzut să se bazeze pe date 
suficiente. 

Amendamentul 274
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul produselor biocide cu risc 
scăzut, orice informații pertinente care 
confirmă concluzia că respectivul produs 
biocid trebuie considerat drept produs 
biocid cu risc scăzut.

(d) în cazul produselor biocide cu risc 
scăzut, un dosar sau o scrisoare de acces
pentru respectivul produs biocid care să 
îndeplinească cerințele din anexa III.

Or.en

Justificare

Este necesar accesul la date suficiente pentru a evalua dacă o substanță activă sau un produs 
prezintă un risc scăzut. 
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Amendamentul 275
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 276
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la articolul 18, solicitantul nu este obligat 
să prezinte datele prevăzute la articolul 
menționat dacă se poate invoca unul 
dintre următoarele motive:

eliminat

(a) informațiile nu sunt necesare datorită 
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expunerii asociate utilizărilor propuse;
(b) furnizarea acestor informații nu este 
necesară din punct de vedere științific;
(c) furnizarea acestor informații este 
imposibilă din punct de vedere tehnic.

Or.en

Amendamentul 277
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Solicitantul poate propune adaptarea 
datelor prevăzute la articolul 18 în 
conformitate cu anexa IV. Justificarea 
adaptărilor propuse pentru cerințele 
privind datele trebuie prezentată clar în 
cerere, făcându-se trimitere la normele 
specifice din anexa IV.

eliminat

Or.en

Amendamentul 278
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă măsurile destinate să 
stabilească criteriile de definire a ceea ce
constituie o justificare adecvată pentru a 
adapta datele prevăzute la articolul 18 din 
motivul menționat la alineatul (1) litera (a).

(3) Pentru a defini ceea ce constituie o 
justificare adecvată pentru a adapta datele 
prevăzute la articolul 18 din motivul 
menționat la alineatul (1) litera (a), 
Comisia adoptă criterii prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 71a și sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolele 71b și 71c.
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Or.en

Justificare

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

Amendamentul 279
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – 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 280
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera oa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) metode de analiză care includ ratele 
de recuperare și limitele de determinare a 
compușilor produsului biocid relevanți 
din punct de vedere toxicologic și 
ecotoxicologic și/sau a reziduurilor 
acestuia.

Or.en
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Amendamentul 281
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unei formule-cadru, se va 
aloca un singur număr de autorizație 
pentru toate produsele biocide care 
aparțin acestei formule-cadru.

Or.en

Justificare

Este necesar un nou alineat pentru a preciza că, în cazul unei formule-cadru autorizate, se 
prevede un număr de autorizație unic pentru toate produsele care aparțin acestei formule-
cadru. În propunerea de regulament privind produsele biocide nu există, în prezent, nicio 
precizare în acest sens. 

Amendamentul 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.fr

Justificare

Alineatul 3 litera (b) trebuie să fie pe deplin compatibil cu articolul 16 alineatul (6), respectiv 
„... în cazul unei formule-cadru se poate permite o reducere a procentului de substanță activă 
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din produsul biocid de referință”. Astfel, conținutul autorizației ar trebui să țină seama și de 
această posibilitate. 

Amendamentul 283
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en

Justificare

Alineatul (3) litera (b) trebuie să fie pe deplin compatibil cu articolul 16 alineatul (6), 
respectiv „În cazul unei formule-cadru se poate permite o reducere a procentului de 
substanță activă din produsul biocid de referință (...)”. Astfel, conținutul autorizației ar trebui 
să țină seama și de această posibilitate. 

Amendamentul 284
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) modificarea permisă a compoziției 
respectivului produs biocid de referință 
exprimată sub forma unei reduceri a 
procentajului substanței (substanțelor) 
active și/sau ca o modificare a 
procentajului de substanțe inactive 
conținute de produsele biocide considerate 



PE439.904v02-00 32/58 AM\811561RO.doc

RO

a aparține respectivei formule-cadru;

Or.en

Justificare

Alineatul (3) litera (b) trebuie să fie pe deplin compatibil cu articolul 16 alineatul (6), 
respectiv „În cazul unei formule-cadru se poate permite o reducere a procentului de 
substanță activă din produsul biocid de referință (...)”. Astfel, conținutul autorizației ar trebui 
să țină seama și de această posibilitate. 

Amendamentul 285
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul unei formule-cadru, se va 
aloca un singur număr de autorizație 
pentru toate produsele biocide care 
aparțin cestei formule-cadru.

Or.en

Justificare

Este necesar un nou alineat pentru a preciza că, în cazul unei formule-cadru autorizate, se 
prevede un număr de autorizație unic pentru toate produsele care aparțin acestei formule-
cadru. În propunerea de regulament privind produsele biocide nu există, în prezent, nicio 
precizare în acest sens. 

Amendamentul 286
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă destinatară sau, 
în cazul evaluării unei cereri de autorizație 
comunitară, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare efectuează o 

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

evaluare comparativă în cadrul procesului 
de evaluare în sensul prezentului 
regulament a unei cereri de reînnoire a 
unei autorizații a unui produs biocid care 
conține o substanță activă a cărei înlocuire 
este prevăzută în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (1). O evaluare 
comparativă trebuie efectuată pentru 
toate produsele biocide care au aceeași 
destinație atunci când s-a dobândit 
suficientă experiență în utilizarea lor și 
acestea au fost folosite timp de cel puțin 
cinci ani.

Or.it

Justificare

Scopul este de a oferi o definiție clară a modului de derulare a evaluării comparative. Un 
element de care trebuie ținut seama este necesitatea unei experiențe suficiente în folosirea 
produsului. Aceasta ar trebui să fie regula, nu excepția. 

Amendamentul 287
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritatea competentă destinatară sau, 
în cazul evaluării unei cereri de autorizație 
comunitară, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare efectuează o 
evaluare comparativă în cadrul procesului 
de evaluare a unei cereri de autorizare sau 
de reînnoire a unei autorizații a unui produs 
biocid.  Se realizează o evaluare 
comparativă a tuturor produselor biocide 
care au aceeași destinație atunci când s-a 
dobândit suficientă experiență și acestea 
au fost folosite timp de cel puțin trei ani.

Or.en



PE439.904v02-00 34/58 AM\811561RO.doc

RO

Justificare

Riscurile pentru mediu și sănătatea umană își au originea mai degrabă în produsul în sine și 
în modul de utilizare al acestuia decât în substanța activă, dată fiind cantitatea redusă 
utilizată în fiecare produs. Compararea numai acelor produse care conțin o substanță a cărei 
înlocuire este prevăzută este puțin relevantă. Numărul substanțelor active noi descoperite în 
fiecare an este foarte redus și acestea nu pot înlocui substanțele existente, iar substanțele a 
căror înlocuire este prevăzută vor rămâne pe piață o perioadă mai îndelungată decât s-a 
preconizat. Pentru a stimula inovarea este esențial să se favorizeze numai cele mai sigure 
produse de pe piață. 

Amendamentul 288
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Se realizează o evaluare comparativă a 
tuturor produselor biocide care au aceeași 
destinație atunci când s-a dobândit 
suficientă experiență și acestea au fost 
folosite timp de cel puțin cinci ani.

Or.de

Justificare

Se consideră că aplicarea evaluării comparative trebuie să țină seama de experiența de 
utilizare a respectivului produs, iar aceasta ar trebui să reprezinte regula, și nu excepția. 
Aplicarea evaluării comparative trebuie deci să se limiteze la reînnoirea autorizațiilor pentru 
acele produse biocide care conțin substanțe active a căror înlocuire este prevăzută în 
conformitate cu articolul 9. 
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Amendamentul 289
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en

Amendamentul 290
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.de

Justificare

Se consideră că aplicarea evaluării comparative trebuie să țină seama de experiența de 
utilizare a respectivului produs, iar aceasta ar trebui să reprezinte regula, și nu excepția. 
Aplicarea evaluării comparative trebuie deci să se limiteze la reînnoirea autorizațiilor pentru 
acele produse biocide care conțin substanțe active a căror înlocuire este prevăzută în 
conformitate cu articolul 9. 
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Amendamentul 291
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.it

Justificare

Rezultatele evaluării comparative ar trebui transmise Comisiei numai în cazul reînnoirii unei 
cereri de autorizație comunitară. 

Amendamentul 292
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatul (1) nu 
este necesară o evaluare comparativă în 
cazul produselor biocide a căror utilizare 
s-a dovedit a fi sigură.

Or.it

Justificare

Comparația trebuie să se axeze pe produsele biocide în cazul cărora s-a stabilit că există un 
risc și pentru care sunt necesare alternative. Nu ar trebui să se efectueze nicio evaluare 
comparativă în cazul produselor biocide a căror utilizare s-a dovedit a fi sigură. 
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Amendamentul 293
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.de

Justificare

Se consideră că aplicarea evaluării comparative trebuie să țină seama de experiența de 
utilizare a respectivului produs, iar aceasta ar trebui să reprezinte regula, și nu excepția. 
Aplicarea evaluării comparative trebuie deci să se limiteze la reînnoirea autorizațiilor pentru 
acele produse biocide care conțin substanțe active a căror înlocuire este prevăzută în 
conformitate cu articolul 9. 

Amendamentul 294
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

anexa VI demonstrează că se îndeplinesc 
toate criteriile următoare:

Or.it

Justificare

Evaluarea comparativă ar trebui să se aplice numai în cazuri de reînnoire a autorizației. 

Amendamentul 295
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en

Amendamentul 296
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) pentru utilizările specificate în cerere 
există deja alte produse biocide autorizate
sau o metodă nechimică de combatere sau 
de prevenire care prezintă un risc 
semnificativ mai scăzut pentru sănătatea 
umană sau animală ori pentru mediul 
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înconjurător; înconjurător și care au demonstrat o 
eficacitate echivalentă și nu presupun 
creșterea semnificativă a riscurilor pentru 
niciunul dintre parametri;

Or.de

Justificare

Se consideră că aplicarea evaluării comparative trebuie să țină seama de experiența de 
utilizare a respectivului produs, iar aceasta ar trebui să reprezinte regula, și nu excepția. 
Aplicarea evaluării comparative trebuie deci să se limiteze la reînnoirea autorizațiilor pentru 
acele produse biocide care conțin substanțe active a căror înlocuire este prevăzută în 
conformitate cu articolul 9. 

Amendamentul 297
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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 în locuri în care au fost pulverizate produse biocide și 
pesticide și manifestă reacții - imediate sau pe termen lung - de care sunt responsabile, direct 
sau indirect, substanțele nocive. 
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Amendamentul 298
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) pentru utilizările specificate în cerere 
există deja un alt produs biocid autorizat 
sau o metodă nechimică de combatere sau 
de prevenire care prezintă un risc 
semnificativ mai scăzut pentru sănătatea 
umană sau animală ori pentru mediul 
înconjurător și care au demonstrat o 
eficacitate echivalentă și nu presupun 
creșterea semnificativă a riscurilor pentru 
niciunul dintre parametri;

Or.it

Justificare

Utilizarea unei evaluări comparative ar trebui să se limiteze la reînnoirea autorizațiilor 
pentru acele produse biocide care conțin substanțe active a căror înlocuire este prevăzută, în 
conformitate cu articolul 9 din regulament. 

Amendamentul 299
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en
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Amendamentul 300
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsul biocid sau metoda nechimică 
de combatere sau de prevenire menționată
la litera (a) nu prezintă dezavantaje 
economice sau practice semnificative;

(b) produsele biocide menționate la litera 
(a) nu prezintă dezavantaje economice sau 
practice semnificative;

Or.de

Justificare

Se consideră că aplicarea evaluării comparative trebuie să țină seama de experiența de 
utilizare a respectivului produs, iar aceasta ar trebui să reprezinte regula, și nu excepția. 
Aplicarea evaluării comparative trebuie deci să se limiteze la reînnoirea autorizațiilor pentru 
acele produse biocide care conțin substanțe active a căror înlocuire este prevăzută în 
conformitate cu articolul 9. 

Amendamentul 301
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsul biocid sau metoda nechimică 
de combatere sau de prevenire menționată
la litera (a) nu prezintă dezavantaje 
economice sau practice semnificative;

(b) produsul biocid menționat la litera (a) 
nu prezintă dezavantaje economice sau 
practice semnificative;

Or.it

Justificare

Nu este indicat să se efectueze evaluări comparative între produse biocide și metode de 
combatere nechimice care nu au făcut obiectul acelorași evaluări ale eficacității și riscului. 
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Amendamentul 302
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia adoptă, în temeiul 
alineatului (3), măsuri de aplicare care 
specifică procedura necesară pentru a 
defini cererea unei evaluări comparative a 
produselor biocide. Aceste măsuri ar 
trebui să definească criteriile și algoritmii 
ce vor fi folosiți pentru o evaluare 
comparativă pentru a asigura aplicarea 
uniformă pentru întreaga Uniune.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament, prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare fără control menționată la 
articolul 72 alineatul (3).

Or.de

Justificare

Se consideră că aplicarea evaluării comparative trebuie să țină seama de experiența de 
utilizare a respectivului produs, iar aceasta ar trebui să reprezinte regula, și nu excepția. 
Aplicarea evaluării comparative trebuie deci să se limiteze la reînnoirea autorizațiilor pentru 
acele produse biocide care conțin substanțe active a căror înlocuire este prevăzută în 
conformitate cu articolul 9. 

Amendamentul 303
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (1), un 
produs biocid conținând o substanță 
activă a cărei înlocuire este prevăzută se 
autorizează fără evaluare comparativă în 

eliminat



AM\811561RO.doc 43/58 PE439.904v02-00

RO

cazul în care este necesar ca mai întâi să 
se acumuleze experiență prin utilizarea în 
practică a respectivului produs.

Or.de

Justificare

Se consideră că aplicarea evaluării comparative trebuie să țină seama de experiența de 
utilizare a respectivului produs, iar aceasta ar trebui să reprezinte regula, și nu excepția. 
Aplicarea evaluării comparative trebuie deci să se limiteze la reînnoirea autorizațiilor pentru 
acele produse biocide care conțin substanțe active a căror înlocuire este prevăzută în 
conformitate cu articolul 9. 

Amendamentul 304
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (1), un 
produs biocid conținând o substanță 
activă a cărei înlocuire este prevăzută se 
autorizează fără evaluare comparativă în 
cazul în care este necesar ca mai întâi să 
se acumuleze experiență prin utilizarea în 
practică a respectivului produs.

eliminat

Or.en

Justificare

Se prevede înlocuirea unei substanțe atunci când s-a stabilit că există riscuri pentru sănătate 
și mediu asociate cu aceasta. Produsele cu substanțe care urmează a fi înlocuite ar trebui 
supuse întotdeauna unei evaluări comparative înainte de a fi introduse pe piață. 

Amendamentul 305
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (1), un 
produs biocid conținând o substanță 
activă a cărei înlocuire este prevăzută se 
autorizează fără evaluare comparativă în 
cazul în care este necesar ca mai întâi să 
se acumuleze experiență prin utilizarea în 
practică a respectivului produs.

(4) Comisia adoptă măsurile de 
implementare care specifică procedurile 
necesare pentru a defini modul de 
derulare a evaluării comparative pentru 
produsele biocide, în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (3). Aceste măsuri 
ar trebui să definească criteriile și 
algoritmii ce vor fi folosiți pentru o 
evaluare comparativă pentru a asigura 
aplicarea uniformă pentru întreaga 
Uniune. Aceste măsuri ar trebui adoptate 
în conformitate cu procedurile menționate 
la articolul 72 alineatul (3).

Or.it

Justificare

Pentru aplicarea uniformă a evaluării comparative a produselor biocide, Comisia ar trebui 
să elaboreze măsuri de implementare. 

Amendamentul 306
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (1), un 
produs biocid conținând o substanță activă 
a cărei înlocuire este prevăzută se 
autorizează fără evaluare comparativă în 
cazul în care este necesar ca mai întâi să se 
acumuleze experiență prin utilizarea în 
practică a respectivului produs.

(4) Prin derogare de la alineatul (1), un 
produs biocid conținând o substanță activă 
a cărei înlocuire este prevăzută se 
autorizează fără evaluare comparativă în 
cazul în care este necesar ca mai întâi să se 
acumuleze experiență prin utilizarea în 
practică a unui produs alternativ.

Or.en
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Amendamentul 307
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă dispoziții de aplicare prin 
care se precizează procedurile legate de 
evaluările comparative care implică 
aspecte de interes comunitar. Dispozițiile 
respective, 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).

Pentru a stabili procedurile legate de 
evaluările comparative care implică 
aspecte de interes comunitar, Comisia 
adoptă criterii prin intermediul actelor 
delegate în conformitate cu articolul 71a 
și sub rezerva condițiilor prevăzute la 
articolele 71b și 71c.

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 308
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc și implementează 
un plan de înlocuire pentru a asigura că 
folosirea produselor biocide se elimină 
treptat în perioada de autorizare și că 
produsele sau substanțele active 
pertinente pot fi înlocuite cu alternative 
chimice sau nechimice valabile.

Or.en
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Amendamentul 309
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 15 alineatul (4), autorizația pentru 
un produs biocid care conține o substanță 
activă a cărei înlocuire este prevăzută se 
acordă pentru o perioadă de maximum 
cinci ani.

(6) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 15 alineatul (4), autorizația pentru 
un produs biocid care conține o substanță 
activă a cărei înlocuire este prevăzută se 
acordă pentru perioade de maximum cinci 
ani.

Or.en

Justificare

Atât timp cât există produse biocide esențiale și viabile bazate pe substanțe active care 
urmează a fi înlocuite, ar trebui permisă reînnoirea autorizației acestora, fără limitarea la o 
perioadă de reînnoire unică de maximum cinci ani. 

Amendamentul 310
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care se decide să nu se 
autorizeze sau să se restricționeze utilizarea 
unui produs biocid în conformitate cu 
alineatul (3), respectiva anulare sau 
modificare a autorizației produce efecte la 
cinci ani de la luarea deciziei sau la 
sfârșitul perioadei de includere a substanței 
a cărei înlocuire este prevăzută, dacă 
această dată intervine prima.

(7) În cazul în care se decide să nu se 
autorizeze sau să se restricționeze utilizarea 
unui produs biocid în conformitate cu 
alineatul (3), respectiva anulare sau 
modificare a autorizației produce efecte la 
trei ani de la luarea deciziei sau la sfârșitul 
perioadei de includere a substanței a cărei 
înlocuire este prevăzută, dacă această dată 
intervine prima.

Or.en

Justificare

Este inacceptabil să se permită menținerea pe piață a unui produs biocidal pentru încă cinci 
ani când există alternative mai bune. Ar trebui să se aplice calendarul stabilit regulamentul 
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privind produsele fitosanitare. 

Amendamentul 311
Dagmar Roth-Behrendt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prin derogare de la alineatul (1), nu 
este necesară o evaluare comparativă în 
cazul produselor biocide a căror utilizare 
s-a dovedit a fi sigură.

Or.de

Justificare

Se consideră că aplicarea evaluării comparative trebuie să țină seama de experiența de 
utilizare a respectivului produs, iar aceasta ar trebui să reprezinte regula, și nu excepția. 
Aplicarea evaluării comparative trebuie deci să se limiteze la reînnoirea autorizațiilor pentru 
acele produse biocide care conțin substanțe active a căror înlocuire este prevăzută în 
conformitate cu articolul 9. 

Amendamentul 312
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.it

Justificare

Dat fiind faptul că, înainte de a fi incluse în anexa I la regulament, substanțele active utilizate 
în produsele biocide sunt deja supuse unei evaluări de lungă durată, se consideră că 
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perioada de douăsprezece luni prevăzută în propunerea de regulament este prea lungă pentru 
autorizarea unui produs biocid pe baza unor substanțe active autorizate. 

Amendamentul 313
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.it

Justificare

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

Amendamentul 314
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Autoritatea competentă destinatară 
autorizează respectivul produs biocid în 
aceleași condiții ca autoritatea competentă 
de referință. În caz de recunoaștere 
reciprocă, în toate statele membre 
implicate se utilizează un singur număr 
de autorizație.
În cazul procedurilor de recunoaștere 
reciprocă, Comisia adoptă măsuri de 
punere în aplicare privind stabilirea 
criteriilor și a procedurilor pentru 
atribuirea unui număr de autorizație unic 



AM\811561RO.doc 49/58 PE439.904v02-00

RO

în toate statele membre implicate.

Or.it

Justificare

În cazul unei proceduri de recunoaștere reciprocă, în toate statele membre ar trebui să se 
utilizeze un singur număr de autorizație. Comisia ar trebui să fie responsabilă de adoptarea 
măsurilor de aplicare în vederea introducerii unui număr unic. 

Amendamentul 315
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Autoritatea competentă destinatară 
autorizează respectivul produs biocid în 
aceleași condiții ca autoritatea competentă 
de referință, cu excepția cazului în care 
situații speciale existente la nivel național 
justifică o derogare în conformitate cu 
articolul 29.

Or.en

Amendamentul 316
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În termen de trei luni de la primirea 
notificării, Comisia prezintă o propunere 
de decizie. În cazul în care Comisia 
solicită agenției un aviz în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 30, 
termenul de trei luni se suspendă până la 
data la care agenția transmite respectivul 
aviz.

Or.it

Justificare

Regulamentul ar trebui să stabilească perioada de timp pentru soluționare a litigiilor între 
statele membre. Se consideră că o perioadă de trei luni este suficientă pentru a permite 
Comisiei să elaboreze o propunere de decizie privind refuzarea recunoașterii sau 
restricționarea autorizației naționale. 

Amendamentul 317
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 8 – paragrafele 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În toate statele membre implicate se 
utilizează un număr unic de autorizație.
În cazul procedurilor de recunoaștere 
reciprocă, Comisia adoptă măsuri de 
punere în aplicare privind stabilirea 
criteriilor și a procedurilor pentru 
atribuirea unui număr de autorizație unic 
în toate statele membre implicate.

Or.it

Justificare

Pentru simplificare, în cazul produselor pentru care s-a dat curs unei proceduri de 
recunoaștere reciprocă, este utilă atribuirea unui număr de autorizație unic în toate statele 
membre. 
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Amendamentul 318
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 9 – paragraful 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea 
notificării, Comisia prezintă o propunere 
de decizie. În cazul în care Comisia 
solicită agenției un aviz în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 30, 
termenul de trei luni se suspendă până la 
data la care agenția transmite respectivul 
aviz.

Or.it

Justificare

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

Amendamentul 319
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă care a primit o 
cerere de recunoaștere reciprocă în 
conformitate cu articolul 25 sau articolul 
28 poate propune solicitantului, în termen 
de două luni de la primirea cererii, ca 
anumite condiții din autorizație, menționate 
la articolul 58 alineatul (2) literele (e), (f), 
(h), (j) și (l), să fie adaptate la 
circumstanțele locale, astfel încât să fie 
îndeplinite condițiile de acordare a unei 
autorizații prevăzute la articolul 16 și 

(1) Autoritatea competentă care a primit o 
cerere de recunoaștere reciprocă în 
conformitate cu articolul 25 sau articolul 
28 poate propune solicitantului, în termen 
de două luni de la primirea cererii, ca 
anumite condiții din autorizație, menționate 
la articolul 58 alineatul (2) literele (d), (e), 
(f), (h), (j), (k) și (l), să fie adaptate la 
circumstanțele locale, astfel încât să fie 
îndeplinite condițiile de acordare a unei 
autorizații prevăzute la articolul 16 și 
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informează Comisia în acest sens, dacă 
constată că pe teritoriu său se îndeplinește 
una dintre următoarele condiții:

informează Comisia în acest sens, dacă 
constată că pe teritoriu său se îndeplinește 
una dintre următoarele condiții:

Or.en

Justificare

În conformitate cu regulamentul privind produsele fitosanitare, statele membre ar trebui, de 
asemenea, să aibă posibilitatea de a adapta utilizarea produselor biocide (articolul 58 
alineatul (2) litera (d) și categoriile de utilizatori (articolul 58 alineatul (2) litera (k)). 

Amendamentul 320
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) circumstanțele pertinente de utilizare, și 
anume climatul sau perioada de 
reproducere a speciei vizate, diferă în mod 
semnificativ de cele din statul membru în 
care s-a efectuat evaluarea inițială sau din 
statul membru în care s-a acordat 
autorizația națională inițială și, în 
consecință, o autorizație națională 
nemodificată poate prezenta riscuri 
inacceptabile pentru oameni sau mediu.

(c) circumstanțele pertinente de utilizare, și 
anume climatul sau perioada de 
reproducere a speciei vizate, diferă în mod 
semnificativ de cele din statul membru în 
care s-a efectuat evaluarea inițială sau din 
statul membru în care s-a acordat 
autorizația națională inițială,

Or.en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a se adapta circumstanțelor locale ori de 
câte ori climatul sau perioada de reproducere a speciei vizate diferă în mod semnificativ  
Aceasta este o dispoziție mai strictă decât regulamentul privind produsele fitosanitare, care 
permite adaptări fără impunerea unor condiții suplimentare (articolul 36 alineatul (3) din 
regulamentul privind produsele fitosanitare). 
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Amendamentul 321
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o autorizație națională nemodificată 
poate prezenta efecte nocive asupra 
sănătății umane sau efecte inacceptabile 
asupra mediului.

Or.en

Justificare

Regulamentul privind produsele fitosanitare nu prevede condiții pentru adaptarea 
autorizațiilor la condițiile locale. De aceea, ar trebui ca statele membre să poată efectua o 
adaptare generală, în cazul în care consideră că o autorizație națională nemodificată ar avea 
efecte nocive asupra sănătății umane sau efecte inacceptabile asupra mediului. 

Amendamentul 322
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care preocupările unui 
stat membru legate de sănătatea umană 
sau animală sau de mediul nu pot fi 
eliminate prin stabilirea unor măsuri 
naționale de atenuare a riscului 
menționate la alineatul (1), statul membru 
poate refuza autorizarea unui produs 
biocid pe teritoriul său în cazul în care, 
având în vedere împrejurările specifice 
legate de mediu și de utilizare, are motive 
temeinice pentru a considera că produsul 
biocid în cauză prezintă încă un risc 
inacceptabil pentru sănătatea umană sau 
animală sau pentru mediu.

Or.nl
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Justificare

La tratarea unei cereri de autorizare în cadrul procedurii de recunoaștere reciprocă, un stat 
membru ar trebui să aibă posibilitatea de a refuza autorizarea, dacă există motive temeinice 
pentru a considera că produsul biocid în cauză prezintă încă un risc inacceptabil pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu în statul membru în cauză, din cauza unor împrejurări 
naționale specifice, cum ar fi condițiile climatice sau hidromorfologia. Aceasta dispoziție este 
similară cu dispoziția din regulamentul privind autorizarea comercializării produselor 
fitosanitare. 

Amendamentul 323
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În conformitate cu legislația Uniunii, 
se pot impune condiții corespunzătoare în 
ceea ce privește cerințele menționate la 
articolul 15 și alte măsuri de atenuare a 
riscului care decurg din condiții specifice 
de utilizare.

Or.nl

Justificare

Măsuri suplimentare de reducere a riscului pentru oameni și mediu în ceea ce privește 
utilizarea produselor biocide, ținându-se seama de condițiile specifice dintr-un stat membru. 

Amendamentul 324
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă o decizie cu privire la 
propunerea de adaptare a condițiilor din 
autorizația națională la circumstanțele 
locale în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 72 alineatul (3). 

eliminat
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Autoritatea competentă a statului membru 
vizat adoptă imediat măsurile necesare 
pentru a se conforma acestei decizii.

Or.en

Justificare

Adaptările la condițiile locale efectuare de autoritățile competente ar trebui respectate. 
Acordarea Comisiei competenței de a decide cu privire la adaptările la condițiile locale este 
contrară principiului subsidiarității. 

Amendamentul 325
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.it

Amendamentul 326
Mario Pirillo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În termen de trei luni de la primirea 
notificării, Comisia prezintă o propunere 
de decizie. În cazul în care Comisia 
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solicită agenției un aviz în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 30, 
termenul de trei luni se suspendă până la 
data la care agenția transmite respectivul 
aviz.

Or.it

Justificare

Regulamentul ar trebui să stabilească perioada de timp pentru soluționare a litigiilor între 
statele membre. Pentru Comisie, trei luni reprezintă un termen adecvat pentru a prezenta o 
propunere de decizie prin care să justifice recunoașterea sau nerecunoașterea autorizațiilor. 

Amendamentul 327
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Derogare pentru anumite tipuri de produse  Derogare pentru anumite substanțe active 
sau tipuri de produse

Or.en

(Legat de amendamentul la articolul 31)

Justificare

Statele membre ar trebui să poată refuza recunoașterea reciprocă a substanțelor cărora li se 
aplică criteriile de excludere și a substanțelor a căror înlocuire este prevăzută. 

Amendamentul 328
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prin derogare de la dispozițiile articolelor 
25 și 28, autoritățile competente ale statelor 
membre pot refuza recunoașterea reciprocă 

 Prin derogare de la dispozițiile articolelor 
25 și 28, autoritățile competente ale statelor 
membre pot refuza recunoașterea reciprocă 
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a autorizațiilor naționale acordate pentru 
tipurile de produse 15, 17 și 23 din 
anexa V, cu condiția ca acest refuz să poată 
fi justificat 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. Autoritățile 
competente ale statelor membre se 
informează reciproc fără întârziere și 
totodată informează Comisia cu privire la 
orice decizii luate în acest sens, motivându-
le.

a autorizațiilor naționale acordate pentru 
substanțele active menționate la articolele 
5 și 9 și pentru tipurile de produse 15, 17 și 
23 din anexa V, cu condiția ca acest refuz 
să poată fi justificat 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. 
Autoritățile competente ale statelor 
membre se informează reciproc fără 
întârziere și totodată informează Comisia 
cu privire la orice decizii luate în acest 
sens, motivându-le.

Or.en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a refuza recunoașterea reciprocă în cazul 
substanțelor cărora li se aplică criteriile de excludere și pentru substanțele a căror înlocuire 
este prevăzută. 

Amendamentul 329
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prin derogare de la dispozițiile articolelor 
25 și 28, autoritățile competente ale statelor 
membre pot refuza recunoașterea reciprocă 
a autorizațiilor naționale acordate pentru 
tipurile de produse 15, 17 și 23 din 
anexa V, cu condiția ca acest refuz să poată 
fi justificat 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. Autoritățile 
competente ale statelor membre se 
informează reciproc fără întârziere și 

 Prin derogare de la dispozițiile articolelor 
25- 29, autoritățile competente ale statelor 
membre pot refuza recunoașterea reciprocă 
a autorizațiilor naționale acordate pentru 
tipurile de produse 15, 17 și 23 din 
anexa V, cu condiția ca acest refuz să poată 
fi justificat pe baza unor motive legate de 
protecția sănătății umane, în special a 
grupurilor vulnerabile, a sănătății 
animalelor sau plantelor, de protecția 
mediului, patrimoniului național cu valoare 
artistică, istorică sau arheologică sau de 
protecția proprietății industriale și 
comerciale. Autoritățile competente ale 
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totodată informează Comisia cu privire la 
orice decizii luate în acest sens, motivându-
le.

statelor membre se informează reciproc 
fără întârziere și totodată informează 
Comisia cu privire la orice decizii luate în 
acest sens, motivându-le.

Or.en

Justificare

Asigură principiile subsidiarității și al precauției. Autoritățile competente la nivel național și 
regional ar trebui să aibă suficientă marjă de manevră, în special pentru a proteja cetățenii 
lor vulnerabili și mediul. Este necesară respectarea articolului 193 din Tratatul UE recent 
adoptat. Pe lângă aceasta, dispozițiile actuale din Directiva privind produsele biocide 
98/8/CE permit autorităților competente să adapteze cerințele pertinente sau condițiile de 
autorizare pentru protecția mediului.  

Amendamentul 330
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile articolelor 
25 și 28, autoritățile competente ale statelor 
membre pot refuza recunoașterea reciprocă 
a autorizațiilor naționale acordate pentru 
tipurile de produse 15, 17 și 23 din 
anexa V, cu condiția ca acest refuz să poată 
fi justificat 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. Autoritățile 
competente ale statelor membre se 
informează reciproc fără întârziere și 
totodată informează Comisia cu privire la 
orice decizii luate în acest sens, motivându-
le.

Prin derogare de la dispozițiile articolelor 
25 -29, autoritățile competente ale statelor 
membre pot refuza recunoașterea reciprocă 
a autorizațiilor naționale acordate pentru 
tipurile de produse 15, 17 și 23 din 
anexa V, cu condiția ca acest refuz să poată 
fi justificat pe baza unor motive legate de 
protecția sănătății umane, animale sau 
vegetale, de protecția mediului, 
patrimoniului național cu valoare artistică, 
istorică sau arheologică sau de protecția 
proprietății industriale și comerciale. 
Autoritățile competente ale statelor 
membre se informează reciproc fără 
întârziere și totodată informează Comisia 
cu privire la orice decizii luate în acest 
sens, motivându-le.

Or. en


