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Pakeitimas 103
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114, 192 ir 
168 straipsnius,

Or.en

Pakeitimas 104
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šiuo reglamentu siekiama, kad
biocidinių produktų judėjimas Bendrijos 
rinkoje būtų laisvesnis. Siekiant pašalinti 
kuo daugiau prekybos biocidiniais 
produktais kliūčių, kurios egzistuoja dėl 
skirtingo apsaugos lygio valstybėse 
narėse, reikėtų nustatyti suderintas 
veikliųjų medžiagų patvirtinimo ir 
biocidinių produktų tiekimo rinkai bei 
naudojimo taisykles, įskaitant 
autorizacijos liudijimų savitarpio 
pripažinimo ir lygiagrečios prekybos 
taisykles.

(3) Šiuo reglamentu visų pirma siekiama 
užtikrinti aukštą žmonių ir gyvūnų 
sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį nuo 
kenksmingo ar nepriimtino poveikio, 
susijusio su biocidų vartojimu, taip pat 
skatinti mažos rizikos biocidinių produktų 
judėjimą Bendrijos vidaus rinkoje.
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti
pažeidžiamų gyventojų grupių, įskaitant 
nėščias moteris, kūdikius ir vaikus, 
apsaugai. Reikėtų taikyti atsargumo 
principą, ir šis reglamentas turėtų 
užtikrinti, kad pramonė įrodytų, jog 
pagamintos ar į rinką pateiktos medžiagos 
arba produktai neturi jokio kenksmingo 
poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
jokio nepriimtino poveikio aplinkai.

Or.en

Pagrindimas

Garantijos, kuriomis užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga ir 
įgyvendinamas prevencijos principas. Labai svarbu apsaugoti pažeidžiamas gyventojų grupes 
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(nėščias moteris, vaikus). Drektyvoje 98/8/EB dėl biocidinių produktų taip pat buvo pradėtos 
taikyti rizikos valdymo priemonės siekiant apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą ir aplinką, ne 
tik pabrėžiama laisvo bet kokių biocidinių produktų judėjimo svarba, skatinant naujoves ir 
sveikus biocidinius produktus. Tai taip pat naudinga MVĮ.

Pakeitimas 105
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šiuo reglamentu siekiama, kad 
biocidinių produktų judėjimas Bendrijos 
rinkoje būtų laisvesnis. Siekiant pašalinti 
kuo daugiau prekybos biocidiniais 
produktais kliūčių, kurios egzistuoja dėl 
skirtingo apsaugos lygio valstybėse 
narėse, reikėtų nustatyti suderintas
veikliųjų medžiagų patvirtinimo ir 
biocidinių produktų tiekimo rinkai bei 
naudojimo taisykles, įskaitant autorizacijos 
liudijimų savitarpio pripažinimo ir 
lygiagrečios prekybos taisykles.

(3) Šiuo reglamentu siekiama, kad 
biocidinių produktų judėjimas Bendrijos 
rinkoje būtų laisvesnis ir užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygį. Ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti pažeidžiamų gyventojų grupių, 
įskaitant nėščias moteris, kūdikius ir 
vaikus, apsaugai. Reikėtų taikyti 
atsargumo principą, ir šis reglamentas 
turėtų užtikrinti, kad pramonė įrodytų, jog 
pagamintos ar į rinką pateiktos medžiagos 
arba produktai neturi jokio kenksmingo 
poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
jokio nepriimtino poveikio aplinkai.
Siekiant pašalinti kuo daugiau prekybos 
biocidiniais produktais kliūčių, reikėtų 
nustatyti veikliųjų medžiagų patvirtinimo ir 
biocidinių produktų tiekimo rinkai bei 
naudojimo taisykles, įskaitant autorizacijos 
liudijimų savitarpio pripažinimo ir 
lygiagrečios prekybos taisykles.

Or.en

Pakeitimas 106
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant užtikrinti aukštą aplinkos ir 
žmonių sveikatos apsaugos lygį, reikėtų 
neleisti, išskyrus tam tikras ypatingas 
aplinkybes, biocidiniuose produktuose 
naudoti labiausiai pavojingų veikliųjų 
medžiagų. Tokios ypatingos aplinkybės –
tai, pavyzdžiui, kai medžiagos naudojimas 
yra pateisinamas, nes žmonių sąlytis su ja 
labai mažas, ji reikalinga visuomenės 
sveikatos sumetimais ar jei jos neįrašius
neigiamas poveikis būtų daug didesnis, 
nes nėra jos pakaitalų.

(10) Siekiant užtikrinti aukštą aplinkos ir 
žmonių sveikatos apsaugos lygį, reikėtų 
neleisti, išskyrus tam tikras išskirtines ir  
labai ypatingas aplinkybes, biocidiniuose 
produktuose naudoti labiausiai pavojingų 
veikliųjų medžiagų. Tokios ypatingos 
aplinkybės – tai, pavyzdžiui, kai medžiagos 
naudojimas yra pateisinamas, nes žmonių 
sąlytis su ja labai mažas arba toje 
valstybėje narėje kyla rimtas pavojus 
visuomenei, ir jo negalima išvengti 
jokiomis kitomis priemonėmis. Tinkamos 
rizikos mažinimo priemonės turėtų apimti 
bet kokio sąlyčio sumažinimo priemones 
ir produkto pakeitimo kitu plano 
pateikimą.

Or.en

Pagrindimas

Reikėtų griežtai apriboti nukrypti leidžiančias nuostatas. Siūloma redakcija suderinta su 
priimtomis nuostatomis dėl augalų apsaugos produktų.

Pakeitimas 107
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant, kad pavojingiausios 
veikliosios medžiagos nebūtų naudojamos, 
ypač, jei jų neleidžiama naudoti pagal 
2009 m… Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. XXX/2009 dėl augalų 
apsaugos produktų tiekimo rinkai ir 
panaikinantį Tarybos direktyvas 
79/117/EEB bei 91/414/EEB, derėtų 
nustatyti, kad jos būtų patvirtinamos, tik jei 
žmonių sąlytis su jomis yra labai mažas 
arba jei jas būtina naudoti visuomenės

(11) Siekiant, kad pavojingiausios 
veikliosios medžiagos nebūtų naudojamos, 
ypač, jei jų neleidžiama naudoti pagal 
2009 m… Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. XXX/2009 dėl augalų 
apsaugos produktų tiekimo rinkai ir 
panaikinantį Tarybos direktyvas 
79/117/EEB bei 91/414/EEB, derėtų 
nustatyti, kad jos būtų patvirtinamos, tik jei 
žmonių sąlytis su jomis yra labai mažas 
arba jei jas būtina naudoti siekiant kovoti 
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sveikatos sumetimais. su toje valstybėje narėje iškilusiu rimtu 
pavojumi visuomenei, kurio negalima 
išvengti jokiomis kitomis priemonėmis.

Or.en

Pagrindimas

Dar nepatvirtintas augalų apsaugos produktų veikliąsias medžiagas naudoti kaip biocidus 
reikėtų tik išskirtiniais atvejais.

Pakeitimas 108
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Medžiagoms, kurias sudaro 
natūralūs augalų ekstraktai, kurių 
toksinis poveikis nekelia rizikos žmogui, 
reikėtų nustatyti paprastesnę vertinimo 
procedūrą.

Or.fr

Pagrindimas

Produktų iš natūralių augalų ekstraktų, kurių toksinis poveikis nekelia rizikos žmonių 
sveikatai, gamintojai dažnai neturi pakankamai išteklių, taigi negali padengti administracinių 
medžiagų vertinimo procedūrų išlaidų.

Pakeitimas 109
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Veikliąsias medžiagas, remiantis joms 
būdingomis pavojingomis savybėmis, 
galima priskirti kitomis veikliosiomis 
medžiagomis keistinoms medžiagoms, kai 

(13) Veikliąsias medžiagas, remiantis joms 
būdingomis pavojingomis savybėmis, 
galima priskirti kitomis veikliosiomis 
medžiagomis keistinoms medžiagoms, kai 
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tik atsiras pakankamai įvairių – kad 
kenksmingieji organizmai netaptų atsparūs 
– ir veiksmingai tikslinius organizmus 
veikiančių pakaitalų. Siekiant, kad 
keistinos medžiagos būtų reguliariai 
peržiūrimos, tokių medžiagų nereikėtų 
įrašyti į sąrašą ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, netgi atnaujinant jų įrašo 
galiojimą. Be to, medžiagų priskyrimas 
keistinoms medžiagoms turėtų būti 
laikomas pirmuoju lyginamojo vertinimo 
etapu.

tik atsiras pakankamai įvairių – kad 
kenksmingieji organizmai netaptų atsparūs 
– ir veiksmingai tikslinius organizmus 
veikiančių pakaitalų. Siekiant, kad 
keistinos medžiagos būtų reguliariai 
peržiūrimos, tokių medžiagų nereikėtų 
įrašyti į sąrašą ilgesniam kaip 5 metų 
laikotarpiui, o atnaujinant jų įrašo 
galiojimą – ilgesniam kaip 7 metų. Be to, 
medžiagų priskyrimas keistinoms 
medžiagoms turėtų būti laikomas pirmuoju 
lyginamojo vertinimo etapu.

Or.en

Pagrindimas

Atnaujinant keistinų medžiagų įrašo galiojimą reikėtų laikytis tokių pat terminų, kaip Augalų 
apsaugos produktų reglamente.

Pakeitimas 110
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Veikliąsias medžiagas, remiantis joms 
būdingomis pavojingomis savybėmis, 
galima priskirti kitomis veikliosiomis 
medžiagomis keistinoms medžiagoms, kai 
tik atsiras pakankamai įvairių – kad 
kenksmingieji organizmai netaptų atsparūs 
– ir veiksmingai tikslinius organizmus 
veikiančių pakaitalų. Siekiant, kad 
keistinos medžiagos būtų reguliariai 
peržiūrimos, tokių medžiagų nereikėtų 
įrašyti į sąrašą ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, netgi atnaujinant jų įrašo 
galiojimą. Be to, medžiagų priskyrimas 
keistinoms medžiagoms turėtų būti 
laikomas pirmuoju lyginamojo vertinimo 
etapu.

(13) Veikliąsias medžiagas, remiantis joms 
būdingomis pavojingomis savybėmis, 
galima priskirti kitomis veikliosiomis 
medžiagomis keistinoms medžiagoms, kai 
tik atsiras pakankamai įvairių – kad 
kenksmingieji organizmai netaptų atsparūs 
– ir veiksmingai tikslinius organizmus 
veikiančių pakaitalų. Siekiant, kad 
keistinos medžiagos būtų reguliariai 
peržiūrimos, tokių medžiagų nereikėtų 
įrašyti į sąrašą ilgesniam kaip 5 metų 
laikotarpiui, netgi atnaujinant jų įrašo 
galiojimą. Be to, medžiagų priskyrimas 
keistinoms medžiagoms turėtų būti 
laikomas pirmuoju lyginamojo vertinimo 
etapu.

Or.fr
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Pagrindimas

Keistinų medžiagų sąrašas turėtų būti nuolat atnaujinamas.

Pakeitimas 111
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Išduodant biocidinių produktų 
autorizacijos liudijimus arba pratęsiant jų 
galiojimą turėtų būti galima tarpusavyje 
palyginti dviejų ar daugiau biocidinių 
produktų keliamą riziką ir jų naudojimo 
naudą. Atlikus tokį lyginamąjį vertinimą, 
autorizuotus biocidinius produktus, 
kuriuose yra keistinų veikliųjų medžiagų, 
būtų galima pakeisti kitais, daug mažesnę 
riziką sveikatai arba aplinkai keliančiais, 
produktais, jei tai nesukeltų rimto neigiamo 
ekonominio poveikio ar rimtų praktinių 
pasekmių. Turėtų būti numatyta tokiais 
atvejais taikyti tinkamus laipsniško 
naudojimo nutraukimo laikotarpius.

(14) Išduodant biocidinių produktų 
autorizacijos liudijimus arba pratęsiant jų 
galiojimą turėtų būti galima tarpusavyje 
palyginti dviejų ar daugiau biocidinių 
produktų keliamą riziką ir jų naudojimo 
naudą. Atlikus tokį lyginamąjį vertinimą, 
bet kurį biocidinį produktą būtų galima 
pakeisti kitais, daug mažesnę riziką 
sveikatai arba aplinkai keliančiais, 
produktais, jei tai nesukeltų rimto neigiamo 
ekonominio poveikio ar rimtų praktinių 
pasekmių. Turėtų būti numatyta tokiais 
atvejais taikyti tinkamus laipsniško 
naudojimo nutraukimo laikotarpius.

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 112
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis



AM\812192LT.doc 9/72 PE439.902v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kadangi anksčiau 20-am produktų 
tipui priskirti produktai, naudojami 
maistui ar pašarams apsaugoti 
kontroliuojant kenksminguosius 
organizmus, reglamentuojami Tarybos 
direktyva 89/107/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1831/2003, šį produktų tipą galima 
panaikinti.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

20-am produktų tipui priskirtus produktų nereikėtų išbraukti, kadangi šie biocidiniai 
produktai nėra antiseptikai, o dezinfekantai. Pavyzdžiui, pašarai, kuriuos dezinfekuoja dėl 
žmonių patogenų (pvz., nuo salmonelių)neatitinka pašarų priedų reglamentų reikalavimų. Šie 
produktai iš tikrųjų neturėjo teigiamo poveikio pašarams ir jų nepagerino, taip pat jų 
neapsaugojo. Juos vartojant siekiama išvengti kiaušinių, vištienos ir kiaulienos užkrato 
salmonelėmis, taigi juos reikėtų laikyti dezifektantais, kuriais siekiama vienintelio tikslo –
saugoti žmonių sveikatą.

Pakeitimas 113
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kadangi anksčiau 20-am produktų 
tipui priskirti produktai, naudojami 
maistui ar pašarams apsaugoti 
kontroliuojant kenksminguosius 
organizmus, reglamentuojami Tarybos 
direktyva 89/107/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1831/2003, šį produktų tipą galima 
panaikinti.

Išbraukta.

Or.en
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Pagrindimas

zBūtina išlaikyti ankstesnėje Direktyvoje 98/8/EB numatytą 20 biocidinių produktų tipą 
(„Maisto arba pašarų atsargų antiseptikai“), tačiau būtina iš dalies pakeisti jo apibrėžtį, nes 
šie biocidiniai produktai nėra antiseptikai, o dezinfekantai (taigi ankstesnė apibrėžtis kėlė 
painiavą). Pavyzdžiui, pašarai, kuriuos dezinfekuoja dėl žmonių patogenų (pvz., nuo 
salmonelių)neatitinka pašarų priedų reglamentų reikalavimų. Šie produktai iš tikrųjų neturėjo 
teigiamo poveikio pašarams ir jų nepagerino.

Pakeitimas 114
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kadangi anksčiau 20-am produktų 
tipui priskirti produktai, naudojami 
maistui ar pašarams apsaugoti 
kontroliuojant kenksminguosius 
organizmus, reglamentuojami Tarybos 
direktyva 89/107/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1831/2003, šį produktų tipą galima 
panaikinti.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti biocidinį 20 produktų tipą („ Maisto arba pašarų atsargų antiseptikai“), 
tačiau būtina pakeiti jo sąvoką, nes šie biocidiniai produktai nėra antiseptikai, o 
dezinfekantai. Pavyzdžiui, pašarai, kuriuos dezinfekuoja dėl žmonių patogenų (pvz., nuo 
salmonelių)neatitinka pašarų priedų reglamentų reikalavimų. Jie taip pat neveikia kaip 
konservantai, kurie saugo gyvulių pašarus nuo gedimo. Todėl šiuo produktus turime laikyti 
dezinfekavimo produktais.

Pakeitimas 115
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Tarptautinėje konvencijoje dėl 
laivuose naudojamų balastinių vandenų ir 
nuosėdų tvarkymo ir kontrolės numatytas 
veiksmingas balastinių vandenų tvarkymo 
sistemų keliamos rizikos vertinimas, todėl 
galutinis tokių sistemų patvirtinimas ir 
paskesnis tipo patvirtinimas turėtų būti 
laikomi lygiaverčiais produkto 
autorizacijai, kurios reikalaujama pagal šį 
reglamentą.

(21) Tarptautinėje konvencijoje dėl 
laivuose naudojamų balastinių vandenų ir 
nuosėdų tvarkymo ir kontrolės numatytas 
veiksmingas balastinių vandenų tvarkymo 
sistemų keliamos rizikos vertinimas, todėl 
galutinis tokių sistemų patvirtinimas ir 
paskesnis tipo patvirtinimas turėtų būti 
laikomi skirtais produkto autorizacijai, 
kurios reikalaujama pagal šį reglamentą.

Or.en

Pagrindimas

Negalima manyti, kad tarptautinė autorizacija savaime atitinka ES teisės aktų reikalavimus.

Pakeitimas 116
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Siekiant paskatinti naudoti mažos 
rizikos biocidinius produktus, kurie, 
palyginti su kitais biocidiniais produktais, 
aplinkai ar žmonių sveikatai kenkia 
mažiau, reikėtų leisti mažos rizikos 
biocidinių produktų autorizacijos 
liudijimus išduoti nereikalaujant, kad 
juose esančios veikliosios medžiagos būtų 
prieš tai patvirtintos.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Mažos rizikos produktais visų pirma turėtų būti laikomi produktai, kuriems būdingos mažos 
rizikos savybės. Siekiant tai įvertinti jos veikliosios medžiagos turi būti patvirtintos naudoti 
visose klasėse.
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Pakeitimas 117
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33 a) Reikia vengti užkrėtimo 
kenksmingais organizmais, naudojant 
tinkamas 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, jeigu šie mažai rizikos keliantys 
produktai yra pakankamai veiksmingi 
šiuo konkrečiu atveju. 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

Tinkamai naudoti biocidus bus galima tik tada, jei bus pripažinta, kad pirmiausia reikia 
naudoti prevencines priemones.

Pakeitimas 118
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Kadangi tai naudinga vidaus rinkai ir 
vartotojams, būtų gerai nustatyti suderintas 

(45) Kadangi tai naudinga vidaus rinkai ir 
vartotojams, būtų gerai nustatyti suderintas 
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lygiagrečios prekybos iš esmės identiškais 
skirtingose valstybėse narėse autorizuotais 
biocidiniais produktais taisykles.

lygiagrečios prekybos identiškais 
skirtingose valstybėse narėse autorizuotais 
biocidiniais produktais taisykles.

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 119
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Kadangi tai naudinga vidaus rinkai ir 
vartotojams, būtų gerai nustatyti suderintas 
lygiagrečios prekybos iš esmės identiškais 
skirtingose valstybėse narėse autorizuotais 
biocidiniais produktais taisykles.

(45) Kadangi tai naudinga vidaus rinkai ir 
vartotojams, būtų gerai nustatyti suderintas 
lygiagrečios prekybos identiškais 
skirtingose valstybėse narėse autorizuotais 
biocidiniais produktais taisykles.

Or.it

Pagrindimas

Lygiagreti prekyba turi būti ribojama identiškiems produktams, turintiems tas pačias 
charakteristikas ir tą pačią veikliųjų medžiagų ir bendrų formuliantų sudėtį.

Pakeitimas 120
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) Būtina nustatyti veiksmingą 
informacijos apie biocidinių produktų 
keliamą riziką ir rizikos valdymo 
priemones perdavimo sistemą, nes tai yra 

(54) Būtina nustatyti veiksmingą 
informacijos apie biocidinių produktų 
keliamą riziką ir rizikos valdymo 
priemones perdavimo sistemą, nes tai yra 
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svarbi šiuo reglamentu nustatytos sistemos 
dalis. Sudarydamos sąlygas naudotis tokia 
informacija, kompetentingos institucijos, 
Agentūra ir Komisija turėtų laikytis 
konfidencialumo principo ir neatskleisti 
informacijos, kuri galėtų pakenkti 
suinteresuoto asmens komerciniams 
interesams.

svarbi šiuo reglamentu nustatytos sistemos 
dalis. Sudarydamos sąlygas naudotis tokia 
informacija, kompetentingos institucijos, 
Agentūra ir Komisija turėtų laikytis 
konfidencialumo principo ir neatskleisti 
informacijos, kuri galėtų pakenkti 
suinteresuoto asmens komerciniams 
interesams, išskyrus tuos atvejus, kai tai 
būtina siekiant apsaugoti žmonių sveikatą 
ir aplinką.

Or.fr

Pakeitimas 121
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimamos laikantis 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 
1999/468/EB, nustatančio Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką15.

Išbraukta.

__________________________________

15 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 122
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) Visų pirma, Komisija turėtų turėti 
įgaliojimus priimti priemones, reikalingas 
spręsti dėl veikliosios medžiagos įrašymo į 
I priedą, peržiūrėti veikliosios medžiagos 
įrašą ar pratęsti jo galiojimą, nustatyti I 
priede esančio veikliosios medžiagos įrašo 
peržiūrėjimo ar jo galiojimo pratęsimo 
tvarką, nuspręsti Bendrijos autorizacijos 
tvarką taikyti daugiau biocidinių 
produktų kategorijų, nustatyti 
autorizacijos liudijimo panaikinimo arba 
autorizacijos liudijimo sąlygų keitimo 
kriterijus ir tvarką, įskaitant ginčų 
sprendimo mechanizmą, nustatyti bendrą 
didžiausią veikliųjų medžiagų ar 
biocidinių produktų kiekį, kurį galima 
išleisti į aplinką atliekant eksperimentus, 
ir duomenis, kuriuos būtina pateikti, 
nustatyti suderintą mokesčių struktūrą ir 
kitas su mokesčių ir rinkliavų mokėjimu 
kompetentingoms institucijoms ir 
Agentūrai susijusias taisykles, derinti 
priedus su mokslo ir technikos pažanga, 
vykdyti darbo programą ir nustatyti 
susijusias kompetentingų institucijų ir 
programos dalyvių teises bei pareigas ir 
pratęsti programos trukmę tam tikram 
laikotarpiui. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies 
pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas, inter alia, papildant šį 
reglamentą naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti patvirtintos 
pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytą 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.
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Pakeitimas 123
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) Moksliniu požiūriu abejojama, ar 
nanomedžiagos nekelia pavojaus žmonių 
sveikatai ir aplinkai; Pavyzdžiui, ES 
Atsirandančių ir naujai nustatomų 
sveikatos pavojų mokslinis komitetas 
(angl. SCENIHR) nustatė tam tikrą kai 
kurių nanomedžiagų keliamą pavojų
sveikatai ir toksinį poveikį aplinkos 
organizmams. kadangi, be to, SCENIHR 
nustatė, kad iš esmės trūksta kokybiškų 
duomenų apie poveikį žmonėms ir 
aplinkai, ir padarė išvadą, kad reikia 
toliau plėtoti, pagrįsti ir standartizuoti 
žinias, susijusias su poveikio įvertinimo ir 
pavojų nustatymo metodais, Vis daugiau 
biocidinių produktų yra nanosidabro.

Or.en

Pagrindimas

Nanosidabras – pagrindinė naudojama nanomedžiaga. Reikia spręsti žinių apie 
nanomedžiagas trūkumo problemą.

Pakeitimas 124
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) Kai dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių neįmanoma laikytis įprastų 
reguliavimo procedūros su tikrinimu 
terminų, Komisija turėtų galėti priimti 
sprendimą dėl I priede esančio veikliosios 
medžiagos įrašo keitimo arba dėl jo 
išbraukimo iš priedo pagal 13 straipsnį 

Išbraukta.
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taikydama Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnio 6 dalyje numatytą skubos 
procedūrą.

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 125
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
62 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62a) Remiantis Sutarties dėl ES veikimo 
291 straipsniu, Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės, kurią atlieka valstybės narės, 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai turi būti nustatyti iš anksto 
pagal įprastinę teisėkūros procedūrą 
priimtame reglamente. Tol, kol bus 
patvirtintas šis naujas reglamentas, ir 
atsižvelgiant į būtinybę kuo greičiau 
priimti šį reglamentą, valstybės narės 
kontrolę turėtų vykdyti pagal 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 
1999/468/EB, nustatančio Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką, nuostatas, jei šios 
nuostatos atitinka pataisytas sutartis.
Nepaisant to, įsigaliojus minėtam 
reglamentui nuorodos į šias nuostatas 
turėtų būti pakeistos nuorodomis į 
naujajame reglamente nustatytas taisykles 
ir principus.

Or.en



PE439.902v02-00 18/72 AM\812192LT.doc

LT

Pagrindimas

Siekiant numatyti pereinamojo laikotarpio priemones kol bus priimtos naujos taisyklės dėl 
įgyvendinimo aktų.

Pakeitimas 126
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol tam 
tikriems produktams biocidinius produktus 
reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai 
nebuvo taikomi, derėtų nustatyti 
pereinamąjį laikotarpį, kad bendrovės 
galėtų pasirengti taikyti in situ
pagamintoms veikliosioms medžiagoms, 
apdorotiems gaminiais bei medžiagoms ir 
su maistu skirtoms liestis medžiagoms 
taikomas taisykles.

(66) Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol tam 
tikriems produktams biocidinius produktus 
reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai 
nebuvo taikomi, derėtų nustatyti 
pereinamąjį laikotarpį, kad bendrovės 
galėtų pasirengti taikyti in situ
pagamintoms veikliosioms medžiagoms, 
apdorotiems gaminiams ir medžiagoms 
taikomas taisykles.

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol tam 
tikriems produktams biocidinius produktus 

(66) Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol tam 
tikriems produktams biocidinius produktus 
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reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai 
nebuvo taikomi, derėtų nustatyti 
pereinamąjį laikotarpį, kad bendrovės 
galėtų pasirengti taikyti in situ
pagamintoms veikliosioms medžiagoms, 
apdorotiems gaminiais bei medžiagoms ir 
su maistu skirtoms liestis medžiagoms 
taikomas taisykles.

reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai 
nebuvo taikomi, derėtų nustatyti 
pereinamąjį laikotarpį, kad bendrovės 
galėtų pasirengti taikyti in situ
pagamintoms veikliosioms medžiagoms, 
apdorotiems gaminiams ir medžiagoms 
taikomas taisykles.

Or.fr

Pagrindimas

Su maistu skirtoms liestis medžiagoms jau taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004. Šiame 
reglamente negalima aptarti visų medžiagų ir jų naudojimo vertinimo aspektų. Tačiau, 
reikėtų nustatyti naujus apribojimus peržiūrint teisės aktus dėl su maistu skirtų liestis 
medžiagų ir reglamentą dėl biocidinių produktų siekiant išvengti taisyklių ir vertinimo 
dubliavimo.

Pakeitimas 128
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį. Šio reglamento nuostatos 
grindžiamos atsargumo principu siekiant 
užtikrinti, kad į rinką pateiktos veikliosios 
medžiagos arba produktai daro neigiamą 
poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba 
aplinkai. Valstybėms narėms 
nedraudžiama taikyti atsargumo principo, 
kai moksliniu požiūriu kyla neaiškumų 
dėl rizikos, kurią biocidiniai produktai, 
kurie turėtų būti autorizuojami jų 
teritorijoje, gali sukelti žmonių ir gyvūnų 
sveikatai ar aplinkai.

Or.en
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Pakeitimas 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(pa) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1935/2004, 2004 m. 
spalio 27 d. dėl žaliavų ir gaminių, skirtų 
liestis su maistu1;
1OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

Or.fr

Pagrindimas

Su maistu skirtoms liestis medžiagoms jau taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004. Šiame 
reglamente negalima aptarti visų medžiagų ir jų naudojimo vertinimo aspektų. Tačiau, 
reikėtų nustatyti naujus apribojimus peržiūrint teisės aktus dėl su maistu skirtų liestis 
medžiagų ir reglamentą dėl biocidinių produktų siekiant išvengti taisyklių ir vertinimo 
dubliavimo.

Pakeitimas 130
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p a) 2004 m. spalio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, 
skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis 
Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB;

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 131
Dan Jørgensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p a) 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos 
direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybės;

Or.en

Pakeitimas 132
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Biocidiniai produktai, galutinai 
patvirtinti pagal Tarptautinę konvenciją dėl 
laivuose naudojamų balastinių vandenų ir 
nuosėdų tvarkymo ir kontrolės, laikomi
autorizuotais pagal šio reglamento VII 
skyrių. Atitinkamai taikomi 38 ir 57 
straipsniai.

8. Priimant sprendimą dėl šių produktų 
autorizacijos leidimo išdavimo pagal šį 
reglamentą atsižvelgiama į duomenis apie 
biocidinius produktus, galutinai 
patvirtintus pagal Tarptautinę konvenciją 
dėl laivuose naudojamų balastinių vandenų 
ir nuosėdų tvarkymo ir kontrolės.
Atitinkamai taikomi 38 ir 57 straipsniai.

Or.en

Pagrindimas

Negalima manyti, kad tarptautinio autorizacijos leidimo išdavimas savaime reiškia atitiktį ES 
teisės aktų reikalavimams.
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Pakeitimas 133
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) susirūpinimą kelianti medžiaga – f) susirūpinimą kelianti medžiaga –

bet kuri cheminė medžiaga, išskyrus 
veikliąją, kuriai būdingas neigiamas 
poveikis žmonėms, gyvūnams ar aplinkai ir 
kurios koncentracijos, įskaitant 
susidarančią, biocidiniame produkte 
pakanka tokio poveikio rizikai sukelti;

bet kuri cheminė medžiaga, išskyrus 
veikliąją, kuriai iš karto arba tolesnėje 
ateityje būdingas neigiamas poveikis 
žmonėms, ypač vaikams, gyvūnams ar 
aplinkai ir kurios koncentracijos, įskaitant 
susidarančią, biocidiniame produkte 
pakanka tokio poveikio rizikai sukelti;

Or.it

Pagrindimas

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

Pakeitimas 134
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kenksmingasis organizmas – g) kenksmingasis organizmas –

organizmas, įskaitant patogenus, kuris yra 
nepageidautinas ar kurio poveikis 
žmonėms, jų veiklai arba jų naudojamiems 
ar gaminamiems produktams arba 
gyvūnams ir aplinkai yra neigiamas;

organizmas, įskaitant patogenus, kuris yra 
nepageidautinas ar kurio poveikis iš karto 
arba tolesnėje ateityje žmonėms, ypač 
vaikams, žmonių veiklai arba jų 
naudojamiems ar gaminamiems 
produktams arba gyvūnams ir aplinkai yra 
neigiamas;

Or.it
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 135
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) liekanos – (h) liekanos –

cheminės medžiagos, įskaitant jų 
metabolitus bei produktus, susidarančius 
joms skylant arba reaguojant su kitomis 
medžiagomis, atsirandančios augaluose ar 
augaliniuose produktuose, valgomuosiuose 
gyvūniniuose produktuose arba ant minėtų 
produktų, geriamajame vandenyje arba 
aplinkoje, panaudojus biocidinį produktą;

cheminės medžiagos, įskaitant jų 
metabolitus bei produktus, susidarančius 
joms skylant arba reaguojant su kitomis 
medžiagomis, atsirandančios augaluose ar 
augaliniuose produktuose, valgomuosiuose 
gyvūniniuose produktuose arba ant minėtų 
produktų, geriamojo vandens ištekliuose
arba aplinkoje, panaudojus biocidinį 
produktą;

Or.en

Pakeitimas 136
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tiekimas rinkai – i) tiekimas rinkai –

biocidinio produkto, skirto platinti arba 
naudoti Bendrijos rinkoje, tiekimas rinkai
pirmą kartą, vykdant komercinę veiklą už 
atlygį arba be jo;

biocidinio produkto tiekimas tečiosioms 
šalims, vykdant komercinę veiklą už atlygį 
ar be jo, arba biocidinio produkto 
tiekimas trečiosioms šalims. Importas 
laikomas produkto tiekimu rinkai.
Tiekimu trečiosioms šalims nelaikoma 
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tada, kai, pavyzdžiui, vykdant komercinę 
veiklą apdorotos medžiagos ar produktai 
gaminami atskirai ir vėliau gamintojo 
dedami į gaminius.

Or.de

Pagrindimas

Ne tik produktą tiekiant pirmą kartą, bet ir bet kurį kitą kartą turi būti laikoma produkto 
tiekimu rinkai, kaip ir kitų cheminių medžiagų atveju (žr. REACH reglamentą). Leidžiančios 
nukrypti nuostatos turėtų būti taikomos tik tada, kai, pavyzdžiui, užsakovas samdo darbuotoją 
nudažyti sieną medžiaga, kurioje yra biocidinių produktų. Šis paaiškinimas būtinas.

Pakeitimas 137
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) tiekimas rinkai – (i) tiekimas rinkai –

biocidinio produkto, skirto platinti arba 
naudoti Bendrijos rinkoje, tiekimas rinkai 
pirmą kartą, vykdant komercinę veiklą už 
atlygį arba be jo;

biocidinių produktų tiekimas trečiajai 
šaliai arba prieigos prie jų sudarymas už 
atlygį arba be jo, importas laikomas
produkto tiekimu rinkai.

Or.en

Pagrindimas

Komisijos pateikiama tiekimo rinkai apibrėžtis daug siauresnė nei galiojančioje Biocidų 
direktyvoje. Siūlomas pakeitimas suderintų Biocidų reglamentą su REACH reglamentu ir 
apribotų platinimą.

Pakeitimas 138
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies k punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) apdorota medžiaga arba gaminys – (k) apdorota medžiaga arba gaminys –

cheminė medžiaga, mišinys, medžiaga 
arba gaminys, kuris apdorotas arba į kurį 
įdėta vienas arba daugiau biocidinių 
produktų, skirtų cheminei medžiagai, 
mišiniui, medžiagai arba gaminiui 
apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų 
sukeliamo gedimo;

i) cheminė medžiaga, mišinys, medžiaga 
arba gaminys, kuris apdorotas arba į kurį 
įdėta vienas arba daugiau biocidinių 
produktų, skirtų cheminei medžiagai, 
mišiniui, medžiagai arba gaminiui 
apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų 
sukeliamo gedimo, arba

ii) cheminė medžiaga, mišinys, medžiaga 
arba gaminys, kuris apdorotas arba į kurį 
įdėta vienas arba daugiau biocidinių 
produktų, skirtų sunaikinti, sulaikyti ar 
kitaip kontroliuoti bet kokių 
kenksmingųjų organizmų poveikį, jeigu ši 
cheminė medžiaga, mišinys, medžiaga 
arba gaminys atlieka kitas funkcijas;

Or.en

Pakeitimas 139
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k a) išorinis biocidinis poveikis –
taikymo poveikis, kuris gali būti iš anksto 
numatomas, kai įdėti biocidiniai 
produktai, naudojami įprastinėmis 
naudojimo sąlygomis.

Or.de

Pagrindimas

Terminas „išorinis biocidinis poveikis“apibrėžtas ne biocidinių produktų reglamente, o 
sprendimų vadove.
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Pakeitimas 140
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) apibrėžiamoji sudėtis – (p) apibrėžiamoji sudėtis –

panašios paskirties biocidinių produktų, 
kurių sudėtis beveik nesiskiria nuo jų 
pamatinio biocidinio produkto ir kurie turi 
tų pačių veikliųjų medžiagų su tomis 
pačiomis specifikacijomis, grupės sudėtis, 
kai leistini tų produktų sudėties pokyčiai 
nedidina jų keliamos rizikos ir nemažina 
veiksmingumo;

panašios paskirties mažos rizikos 
biocidinių produktų, kurių sudėtis beveik 
nesiskiria nuo jų pamatinio biocidinio 
produkto ir kurie turi tų pačių veikliųjų 
medžiagų su tomis pačiomis 
specifikacijomis, grupės sudėtis, kai leistini 
tų produktų sudėties pokyčiai nedidina jų 
keliamos rizikos ir nemažina 
veiksmingumo; kai pakeitus sumažinama 
veikliųjų medžiagų procentinė dalis ir 
(arba) pakeičiama vienos ar kelių 
neveikliųjų medžiagų procentinė sudėtis;

Or.en

Pagrindimas

Apibrėžiamosios sudėties formuluotė suderinama su Direktyva 98/8/EB. Tai, kad pabrėžiama, 
jog apibrėžiamosios sudėties nuostatos taikomos tik mažos rizikos produktams, paskatins 
tvarias produktų naujoves ir tinkamą rizikos valdymą.

Pakeitimas 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) su maistu besiliečianti medžiaga – Išbraukta.
medžiaga ir gaminys, skirta (-s) liestis su 
maistu, kuriai (-iam) taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004434343;
_________________________________

43 OL L 338, 2004 11 13, p. 4.
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Or.fr

Pagrindimas

Su maistu skirtoms liestis medžiagoms jau taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004. Šiame 
reglamente negalima aptarti visų medžiagų ir jų naudojimo vertinimo aspektų. Tačiau, 
reikėtų nustatyti naujus apribojimus peržiūrint teisės aktus dėl su maistu skirtų liestis 
medžiagų ir reglamentą dėl biocidinių produktų siekiant išvengti taisyklių ir vertinimo 
dubliavimo.

Pakeitimas 142
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) su maistu besiliečianti medžiaga – Išbraukta.
medžiaga ir gaminys, skirta (-s) liestis su 
maistu, kuriai (-iam) taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1935/200443;
________________________________

43 OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 143
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ua) pažeidžiamos grupės –

asmenys, į kuriuos reikia atsižvelgti 
atskirai, kai vertinamas ūmus ir lėtinis 
biocidinių produktų poveikis jų sveikatai.
Tai nėščios ir maitinančios moterys, dar 
negimę kūdikiai, kūdikiai ir vaikai, 
vyresnio amžiaus asmenys ir gyventojai, 
kuriuos ilgą laiką smarkiai veikia 
biocidai;

Or.en

Pagrindimas

Reglamentą reikia suderinti su Reglamentu 1107/2009 ir REACH teisės aktais ir apibrėžti 
pažeidžiamas grupes.

Pakeitimas 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ua) pažeidžiamos grupės –
asmenys, į kuriuos reikia atsižvelgti 
atskirai, kai vertinamas ūmus ir lėtinis 
biocidinių produktų poveikis jų sveikatai.
Tai nėščios ir maitinančios moterys, 
kūdikiai ir vaikai, vyresnio amžiaus 
asmenys ir kiti;

Or.en

Pagrindimas

Reglamentą reikia suderinti su Reglamentu 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų ir 
REACH reglamentu 1907/2006 ir apibrėžti pažeidžiamas grupes.
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Pakeitimas 145
Cristian Silviu Bușoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u a - u c punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ua) administracinis pakeitimas –
išskirtinai administracinio pobūdžio 
esamo autorizacijos liudijimo pakeitimas, 
nesusijęs su pakartotiniu rizikos, kuri 
keliama visuomenės sveikatai ar aplinkai 
arba produkto veiksmingumui, vertinimu.
(ub) smulkus pakeitimas –
esamo autorizacijos liudijimo pakeitimas, 
kuris negali būti laikomas 
administraciniu pakeitimu, nes jam reikia 
taikyti ribotą pakartotinį rizikos, keliamos 
visuomenės sveikatai ar aplinkai ir (arba) 
produkto veiksmingumui, įvertinimą. Dėl 
pakeitimo neturi padidėti rizikos lygis, 
keliamas visuomenės sveikatai ar aplinkai 
ir produkto veiksmingumui.
(uc) didesnis pakeitimas –
esamo autorizacijos liudijimo pakeitimas, 
kuris negali būti laikomas 
administraciniu pakeitimu arba smulkiu 
pakeitimu, nes jam reikia taikyti visą 
pakartotinį rizikos, keliamos visuomenės 
sveikatai ar aplinkai ir (arba) produkto 
veiksmingumui, įvertinimą.

Or.en

Pagrindimas

Būtina apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto pakeitimų tipus.

Pakeitimas 146
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ua) Nanomedžiagos apibrėžiamos kaip 
sąmoningai miltelių, dispersijos arba 
aerozolių pavidalu gaminamos kietosios, 
iš dalelių sudarytos, medžiagos, kurias 
sudaro nanodalelės ir jų sankaupos bei 
aglomeratai,
(i) kuriose, matuojant standartiniais ir 
pripažintais metodais, randama bent 10 % 
masės nano dalelių,

(ii) arba kurių, matuojant tinkamais 
metodais, atitinkamos medžiagos tūrio 
speciali paviršiaus dalis yra didesnė negu
6 x 1/100 nm.
Nanodalelės yra nedidelės dalelės, kurių 
vieni, dveji arba treji išoriniai matmenys 
yra 1 nm – 100 nm;

Or.en

Pagrindimas

Komisija su Atsirandančių ir naujai nustatomų sveikatos pavojų mokslinio komiteto pagalba 
rengia naują horizontalią nanomedžiagų apibrėžtį. SCENIHR jau 2009 m. savo nuomonėje 
pasiūlė galiojančią apibrėžtį išplėsti įtraukiant fizinius matmenis ir atitinkamos medžiagos 
paviršiaus dalį. Pasiūlyme reikėtų paminėti šią naują nanomedžiagų apibrėžtį. 

Pakeitimas 147
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ua) administracinis pakeitimas –
išskirtinai administracinio pobūdžio 
esamo autorizacijos liudijimo pakeitimas, 
nesusijęs su pakartotiniu rizikos, kuri 
keliama visuomenės sveikatai ar aplinkai 
arba produkto veiksmingumui, vertinimu;
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Or.en

Pagrindimas

Būtina apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto pakeitimų tipus.

Pakeitimas 148
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ub) smulkus pakeitimas –
esamo autorizacijos liudijimo pakeitimas, 
nelaikomas administraciniu pakeitimu, 
nes jam reikia taikyti ribotą pakartotinį 
rizikos, keliamos visuomenės sveikatai ar 
aplinkai ir (arba) produkto 
veiksmingumui, įvertinimą.  Dėl 
pakeitimo neturi padidėti rizikos lygis, 
keliamas visuomenės sveikatai ar aplinkai 
ir produkto veiksmingumui.

Or.en

Pagrindimas

Būtina apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto pakeitimų tipus.

Pakeitimas 149
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(uc) didesnis pakeitimas –
esamo autorizacijos liudijimo pakeitimas, 
kuris negali būti laikomas 
administraciniu ar smulkiu pakeitimu.
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Or.en

Pagrindimas

Būtina apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto pakeitimų tipus.

Pakeitimas 150
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiklioji medžiaga įrašoma į I priedą 
pirmajam ne ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, jei biocidinis produktas, 
kuriame yra tos veikliosios medžiagos, 
atitinka 16 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytas sąlygas.

1. Veiklioji medžiaga įrašoma į I priedą 
pirmajam ne ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, jei biocidinis produktas, 
kuriame yra tos veikliosios medžiagos, 
atitinka 16 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytas sąlygas. 5 straipsnyje minima 
veiklioji medžiaga į I priedą gali būti 
įtraukta tik pradiniam 5 metų 
laikotarpiui.

Or.en

Pagrindimas

medžiagos, kurioms taikoma išimtis, gali būti įtraukiamos į I priedą ne ilgesniam kaip 5 metų 
laikotarpiui. This is in line with the PPP regulation.

Pakeitimas 151
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiklioji medžiaga įrašoma į I priedą 
pirmajam ne ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, jei biocidinis produktas, 
kuriame yra tos veikliosios medžiagos, 
atitinka 16 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytas sąlygas.

1. Veiklioji medžiaga įrašoma į I priedą 
pirmajam ne ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, jei nors vienas iš biocidinių 
produktų, kuriame yra tos veikliosios 
medžiagos, atitinka 16 straipsnio 1 dalies b 
punkte nustatytas sąlygas.
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Or.it

Pagrindimas

Užtenka, kad veiklioji medžiaga būtų įtraukta į bent vieną iš biocidinių produktų, kad šis būtų 
įrašomas į I priedą.

Pakeitimas 152
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Pačios veikliosios medžiagos arba 
veikliosios medžiagos, esančios 
biocidiniuose produktuose, gali būti 
tiekiamos Sąjungos rinkai naudoti 
biocidiniuose produktuose, jeigu jos pagal 
šio reglamento reikalavimus įtrauktos į I 
priedą.

Or.de

Pakeitimas 153
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 b. Jeigu šiame reglamente nenurodyta 
kitaip, visi veikliųjų medžiagų gamintojai 
turi agentūrai pateikti prašymus šias 
medžiagas įtraukti į I priedą.

Or. de
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Pakeitimas 154
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai aktualu, pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 
[ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90] 
nustatomi didžiausi leidžiami į I priedą 
įrašytų veikliųjų medžiagų liekanų kiekiai.

4. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 396/2005 [ir Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 2377/90] nustatomi 
didžiausi leidžiami į I priedą įrašytų 
veikliųjų medžiagų liekanų kiekiai.

Or.fr

Pagrindimas

Įtraukimo į I priedą sąlygos turi būti aiškesnės ir tikslesnės.

Pakeitimas 155
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pačios veikliosios medžiagos arba 
veikliosios medžiagos, esančios 
biocidiniuose produktuose, gali būti 
tiekiamos Sąjungos rinkai naudoti 
biocidiniuose produktuose, jeigu jos pagal 
šio reglamento reikalavimus įtrauktos į I 
priedą.
2. Jei šiame reglamente nenurodyta 
kitaip, visi veikliųjų medžiagų arba jų 
turinčių biocidų gamintojai turi agentūrai 
pateikti prašymus šias medžiagas įtraukti į 
I priedą.

Or.de

Pagrindimas

Vienodos sąlygos bus užtikrintos tik tada jeigu visi gamintojai turės laikyti tų pačių 
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reikalavimų pateikti duomenis, nurodytų II priede.

Pakeitimas 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepaisant 4 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, 2 dalyje nurodytos veikliosios 
medžiagos įrašomos į I priedą tik tuo 
atveju, jei tenkinama bent viena iš šių 
sąlygų:

Išbraukta.

a) žmonių sąlytis su ta biocidiniame 
produkte esančia veikliąja medžiaga 
įprastinėmis naudojimo sąlygomis yra 
labai mažas, ypač, jei produktas 
naudojamas uždarosiose sistemose arba 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis;
b) įrodyta, kad veiklioji medžiaga yra 
būtina siekiant kontroliuoti didelį pavojų 
visuomenės sveikatai;
c) įrodyta, kad neįrašius veikliosios 
medžiagos į I priedą būtų padarytas 
neproporcingas neigiamas poveikis, 
palyginti su naudojant medžiagą kylančia 
rizika žmonių sveikatai ar aplinkai, ir kad 
nėra tinkamų pakaitinių medžiagų ar 
technologijų.
C punktas netaikomas veikliosioms 
medžiagoms, kurių yra 4 ir 14–19 tipo 
produktuose.

Or.en

Pakeitimas 157
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepaisant 4 straipsnio 1 dalies nuostatų, 
2 dalyje nurodytos veikliosios medžiagos 
įrašomos į I priedą tik tuo atveju, jei 
tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

1. Nepaisant 4 straipsnio 1 dalies nuostatų, 
2 dalyje nurodytos veikliosios medžiagos 
įrašomos į I priedą tik tuo atveju, jei 
tenkinamos visos šios sąlygos:

Or.en

Pagrindimas

Būtina užkirsti kelią pavojingiausių veikliųjų medžiagų, darančių žalingą poveikį sveikatai ir 
aplinkai, o ypač pažeidžiamoms grupėms ir bioįvairovei, naudojimui . Išimtys turi būti 
daromos tik labai aiškiai apibrėžtomis sąlygomis.

Pakeitimas 158
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žmonių sąlytis su ta biocidiniame 
produkte esančia veikliąja medžiaga 
įprastinėmis naudojimo sąlygomis yra 
labai mažas, ypač, jei produktas 
naudojamas uždarosiose sistemose arba 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis;

a) žmonių sąlytis su ta biocidiniame 
produkte esančia veikliąja medžiaga 
blogiausiomis realistinėmis naudojimo 
sąlygomis yra labai mažas, ypač, jei 
produktas naudojamas uždarosiose 
sistemose arba griežtai kontroliuojamomis 
sąlygomis;

Or.en

Pagrindimas

Būtina užkirsti kelią pavojingiausių veikliųjų medžiagų, darančių žalingą poveikį sveikatai ir 
aplinkai, o ypač pažeidžiamoms grupėms ir bioįvairovei, naudojimui .  Išimtys turi būti 
daromos tik labai aiškiai apibrėžtomis sąlygomis.

Pakeitimas 159
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žmonių sąlytis su ta biocidiniame 
produkte esančia veikliąja medžiaga 
įprastinėmis naudojimo sąlygomis yra labai 
mažas, ypač, jei produktas naudojamas 
uždarosiose sistemose arba griežtai
kontroliuojamomis sąlygomis;

a) žmonių sąlytis su ta biocidiniame 
produkte esančia veikliąja medžiaga 
pirmiau įprastinėmis naudojimo sąlygomis 
yra labai mažas arba tinkamai valdomas 
taikant tausaus naudojimo priemones ir 
atsižvelgiant į veikliajai medžiagai 
būdingas savybes, ypač, jei produktas 
naudojamas uždarosiose sistemose arba 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis;

Or.en

Pagrindimas

Tinkamas rizikos valdymas gali padėti sumažinti poveikį profesionaliems ir neprofesionaliems 
naudotojams ir galiausiai apsaugoti aplinką ir naudotojų sveikatą. Itin mažas veikliosios 
medžiagos kiekis, net jei ji priskirta 1 kategorijos kancerogeninėms, mutageninėms ir 
toksiškoms reprodukcijai medžiagoms (CMR1) ir naudojama, pvz., kaip jaukas, nekeltų 
rizikos žmonių sveikatai, jei produktas būtų tinkamai apsaugotas nuo bet kokio 
piktnaudžiavimo. Taigi keliama rizika nustatoma atsižvelgiant į produktą ir jo naudojimą, 
kadangi šiuo atveju veikliosios medžiagos kiekis produktuose yra labai mažas.

Pakeitimas 160
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žmonių sąlytis su ta biocidiniame 
produkte esančia veikliąja medžiaga 
įprastinėmis naudojimo sąlygomis yra labai 
mažas, ypač, jei produktas naudojamas 
uždarosiose sistemose arba griežtai 
kontroliuojamomis sąlygomis;

a) žmonių sąlytis su ta biocidiniame 
produkte esančia veikliąja medžiaga 
įprastinėmis naudojimo sąlygomis yra labai 
mažas, tai yra, jei produktas naudojamas 
uždarosiose sistemose arba kitomis
sąlygomis, nesant kontaktų su žmonėmis, 
kai veikliųjų medžiagų likučių kiekis 
neviršija radimo ribų;

Or.en
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Pagrindimas

Redakcija atitinka Augalų apsaugos produktų reglamente vartojamas sąvokas.  Reikia aiškiai 
apibrėžti labai mažą sąlytį. Komisijos pasiūlime šios apibrėžties nėra, jame tik pateikiamas 
labia mažo sąlyčio pavyzdys. Labai mažas sąlytis turėtų būti apibrėžtas kaip naudojimas, kai 
nėra kontaktų su žmonėmis ir kai nėra veikliųjų medžiagų likučių.

Pakeitimas 161
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įrodyta, kad veiklioji medžiaga yra 
būtina siekiant kontroliuoti didelį pavojų 
visuomenės sveikatai;

b) veikliosios medžiagos paraiškoje 
pateikus dokumentais pagrįstų įrodymų
įrodyta, kad veiklioji medžiaga yra būtina 
siekiant kontroliuoti didelį pavojų 
visuomenės sveikatai, kurio negalima 
išvengti kitomis priemonėmis, įskaitant 
nechemines priemones;

Or.en

Pagrindimas

Redakcija atitinka Augalų apsaugos produktų reglamento redakciją. Reikia įrodyti, kad rimto 
pavojaus visuomenės sveikatai negalima išvengti kitomis priemonėmis, įskaitant nechemines 
priemones, ir reikia imtis tinkamų rizikos mažinimo priemonių.

Pakeitimas 162
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įrodyta, kad veiklioji medžiaga yra 
būtina siekiant kontroliuoti didelį pavojų 
visuomenės sveikatai;

b) pareiškėjas, pateikęs dokumentais 
pagrįstų įrodymų, įrodo, kad veiklioji 
medžiaga yra būtina siekiant valstybėje 
narėje kontroliuoti didelį pavojų augalų 
sveikatai, kurio negalima išvengti kitomis 
priemonėmis, įskaitant nechemines 
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priemones;

Or.en

Pagrindimas

Būtina užkirsti kelią pavojingiausių veikliųjų medžiagų, darančių žalingą poveikį sveikatai ir 
aplinkai, o ypač pažeidžiamoms grupėms ir bioįvairovei, naudojimui.  Išimtys turi būti 
daromos tik labai aiškiai apibrėžtomis sąlygomis.

Pakeitimas 163
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įrodyta, kad neįrašius veikliosios 
medžiagos į I priedą būtų padarytas 
neproporcingas neigiamas poveikis, 
palyginti su naudojant medžiagą kylančia 
rizika žmonių sveikatai ar aplinkai, ir kad 
nėra tinkamų pakaitinių medžiagų ar 
technologijų.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

negatyvus poveikis, kuris gali būti neproporcingas, neapibrėžtas, taigi atsiranda spraga 
įvairiems nukrypimams, pvz., motyvuotiems ekonominių interesų. Tokių leidžiančių nukrypti 
nuostatų nėra Augalų apsaugos produktų reglamente. Sąlyga, kad nėra tinkamų alternatyvų 
ar technologijų geriau išsprendžiama prieš tai buvusio punkto pakeitime.

Pakeitimas 164
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas



PE439.902v02-00 40/72 AM\812192LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įrodyta, kad neįrašius veikliosios 
medžiagos į I priedą būtų padarytas 
neproporcingas neigiamas poveikis, 
palyginti su naudojant medžiagą kylančia 
rizika žmonių sveikatai ar aplinkai, ir kad 
nėra tinkamų pakaitinių medžiagų ar 
technologijų.

c) atlikus lyginamąjį tyrimą įrodyta, kad 
nėra alternatyvių cheminių ar 
necheminių medžiagų arba technologijų 
šiam tikslui pasiketi ir kad tai kelia daug 
mažiau rizikos ir žalos žmonių arba 
gyvūnų sveikatai ar aplinkai;

Or.en

Pagrindimas

Būtina užkirsti kelią pavojingiausių veikliųjų medžiagų, darančių žalingą poveikį sveikatai ir 
aplinkai, o ypač pažeidžiamoms grupėms ir bioįvairovei, naudojimui.  Išimtys turi būti 
daromos tik labai aiškiai apibrėžtomis sąlygomis.

Pakeitimas 165
Esther De Lange

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nustatytomis naudojimo sąlygomis 
kylančio pavojaus įvertinimas įrodo, kad 
kylanti rizika yra priimtina remiantis IV 
priede nurodytais biocidinių produktų 
vertinimo dokumentų rinkinių kriterijais.

Or.en

Pagrindimas

Biocidinių produktų reglamentavimas remiantis tik jų veikliųjų medžiagų savybėmis ir 
neatsižvelgiant į tikruosius naudojimo būdus bei poveikį prieštarauja mokslo žiniomis 
grindžiamų sprendimų priėmimo principui.
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Pakeitimas 166
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) veikliosios medžiagos naudojimui 
taikomos rizikos mažinimo priemonės, 
siekiant užtikrinti, kad poveikis žmonėms 
ir aplinkai būtų kuo mažesnis ir nuolat 
stebimas;

Or.en

Pagrindimas

Būtina užkirsti kelią pavojingiausių veikliųjų medžiagų, darančių žalingą poveikį sveikatai ir 
aplinkai, o ypač pažeidžiamoms grupėms ir bioįvairovei, naudojimui.  Išimtys turi būti 
daromos tik labai aiškiai apibrėžtomis sąlygomis.

Pakeitimas 167
Sabine Wils

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) pakeitimo planą, kuriuo numatoma, 
kaip rimtą pavojų kontroliuoti kitomis 
priemonėmis, įskaitant necheminius 
metodus, pateikia pareiškėjas.

Or.en

Pagrindimas

Būtina užkirsti kelią pavojingiausių veikliųjų medžiagų, darančių žalingą poveikį sveikatai ir 
aplinkai, o ypač pažeidžiamoms grupėms ir bioįvairovei, naudojimui.  Išimtys turi būti 
daromos tik labai aiškiai apibrėžtomis sąlygomis.
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Pakeitimas 168
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C punktas netaikomas veikliosioms 
medžiagoms, kurių yra 4 ir 14–19 tipo 
produktuose.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Nėra nei mokslinių, nei ekologinių, nei sveikatos apsaugos priežasčių pašalinti 4 ir 14–19 
tipo produktus iš leidžiančios nukrypti nuostatos. Iš tiesų rizika žmogaus sveikatai gali būti 
labia neproporzinga, jei tam tikros veikliosios medžiagos yra neįtraukiamos tik todėl, kad 
patenka į tam tikras produktų kategorijas. 2009 m. Komisijos Baltojoje knygoje dėl 
prisitaikymo prie klimato kaitos buvo įspėjimų apie naujų sunkių pernešėjų platinamų 
infekcinių žmonių ir gyvūnų ligų išplitimą dėl klimato kaitos. Insekticidai yra labai svarbūs 
kovojant su šiomis ligonis.

Pakeitimas 169
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C punktas netaikomas veikliosioms 
medžiagoms, kurių yra 4 ir 14–19 tipo 
produktuose.

Išbraukta.

Or.it

Pagrindimas

Nėra mokslinių elementų, kuriais siekiama diskriminuoti tam tikros rūšies produktus (pvz., 
PT4 ir 14–19). Šie produktai yra rodenticidai, akaricidai, muliuskocidai ir dezinfekuojančios 
medžiagos, ir yra skirti patalpoms nuo žiurkių vabzdžių dezinfekuoti. Šalinimai turėtų būti 
nustatomi remiantis rizikos tyrimais (rizikos ir poveikio deriniu). Jei moksliškai yra įrodoma, 
kad rizika yra tinkamai kontroliuojama, gali būti leidžiama naudoti veikliąsias medžiagas.
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Pakeitimas 170
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C punktas netaikomas veikliosioms 
medžiagoms, kurių yra 4 ir 14–19 tipo 
produktuose.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Nėra mokslinio pagrindimo 4 ir 14–19 tipo produktus pašalinti iš 5 straipsnio, 1 dalies, c 
punkto leidžiančios nukrypti nuostatos. Dėl šioatleidimo nuo leidžiančios nukrypti nuostos 
gali būti panaikintos pagrindinės maisto ir pašarų dezinfekavimo ir kenkėjų kontrolės srities 
priemonės.

Pakeitimas 171
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C punktas netaikomas veikliosioms 
medžiagoms, kurių yra 4 ir 14–19 tipo 
produktuose.

Biocidinio produkto su ta veikliąja 
medžiaga naudojimas turi būti apribotas 
tose valstybėse narėse, kuriose buvo 
aptikta kenksmingų organizmų arba kilo 
rimtų grėsmių. Tokių produktų taikymas 
turi būti leidžiamas tik profesionaliems 
naudotojams.

Or.en

Pagrindimas

Būtina užkirsti kelią pavojingiausių veikliųjų medžiagų, darančių žalingą poveikį sveikatai ir 
aplinkai, o ypač pažeidžiamoms grupėms ir bioįvairovei, naudojimui.  Išimtys turi būti 
daromos tik labai aiškiai apibrėžtomis sąlygomis.
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Pakeitimas 172
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aktyvioji medžiaga į I priedą gali būti 
įtraukti tik vieną kartą ne ilgesniam kaip 
penkerių metų laikotarpiui.

Or.en

Pagrindimas

Būtina užkirsti kelią pavojingiausių veikliųjų medžiagų, darančių žalingą poveikį sveikatai ir 
aplinkai, o ypač pažeidžiamoms grupėms ir bioįvairovei, naudojimui.  Išimtys turi būti 
daromos tik labai aiškiai apibrėžtomis sąlygomis.

Pakeitimas 173
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios leidžiančios nukrypti nuostatos 
netaikomos veikliosioms medžiagoms, 
kurios pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008 yra ar turi būti priskiriamos 1A 
kancerogeninių medžiagų kategorijai, 1B 
kancerogeninių medžiagų kategorijai be 
ribinės vertės arba 1A toksiškų 
reprodukcijai medžiagų kategorijai.

Or.en

Pagrindimas

Tai atitinka Augalų apsaugos produktų reglamento nuostatas. Neturėtų būti daroma išimtis 
žinomiems ar galimiems kancerogenams be ribinės vertės ir medžiagoms, kurios yra 
pripažintos kaip kenksmingos reprodukcijai.
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Pakeitimas 174
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biocidinių produktų, turinčių veikliųjų 
medžiagų, įtrauktų į I priedą pagal šios 
dalies nuostatas, naudojimui turi būti 
taikomos rizikos mažinimo priemonės, 
siekiant užtikrinti, kad poveikis žmonėms 
ir aplinkai būtų kuo mažesnis. Bet kuriuo 
atveju, tokių produktų taikymas turi būti 
leidžiamas tik profesionaliems 
naudotojams.
Valstybė narė autorizuojanti biocidinį 
produktą, turintį veikliųjų medžiagų, 
įtrauktų į I priedą pagal šios dalies 
nuostatas jos parengia laipsniško šio 
produkto naudojimo nutraukimo planą, 
kuriame numatoma, kaip rimtą pavojų 
kontroliuoti kitomis priemonėmis, 
įskaitant necheminius metodus, ir 
nedelsdama perduoda šį planą Komisijai.

Or.en

Pagrindimas

Nuostatos, atitinkančios Augalų apsaugos produktų reglamento nuostatas, papildomai 
specifikuojant, kad veikliųjų medžiagų turinčių produktų, atitinkančių pašalinimo kriterijus, 
naudojimas gali būti leidžiamas tik profesionaliems naudotojams.

Pakeitimas 175
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veikliosios medžiagos, kurios, kaip d) veikliosios medžiagos, kurios, remiantis 
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nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
57 straipsnio f dalyje, ardo endokrininę 
sistemą.

Bendrijos ar tarptautiniu mastu suderintų 
bandymų gairių įvertinimu arba kitais 
turimais duomenimis ir informacija, 
įskaitant Agentūros atliktą mokslinės 
literatūros apžvalgą, laikomos turinčiomis 
endokrininės sistemos žalojimo savybių 
arba, kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 57 straipsnio f dalyje, ardo 
endokrininę sistemą.

Iki 2013 m.gruodžio 13 d. Komisija, 
naudodamasi galiomis priimti 
deleguotuosius aktus pagal 72 straipsnį, 
patvirtina priemones, susijusias su 
konkrečiais moksliniais kriterijais, 
skirtais endokrininės sistemos 
ardomosioms savybėms nustatyti. Kol bus 
priimti šie kriterijai, laikoma, kad 
medžiagos, kurios pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1272/2008/EEB nuostatas 
priskiriamos arba turi būti priskiriamos 
2 kancerogeninių medžiagų kategorijai 
arba 2 toksiškų reprodukcijai medžiagų 
kategorijai, turi endokrininės sistemos 
ardomųjų savybių. Be to, gali būti 
laikoma, kad medžiagos, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 
nuostatas priskiriamos arba turi būti 
priskiriamos 2 kategorijos toksiškoms 
reprodukcijai medžiagoms ir kurios daro 
toksinį poveikį endokrininiams organams, 
turi šių endokrininės sistemos ardomųjų 
savybių.

Or.en

Pagrindimas

Nuorodos į 57 REACH straipsnio f dalį nepakanka, norint apibrėžti endokrininę sistemą 
ardančias medžiagas. Didelį susirūpinimą keliančių medžiagų identifikavimas pagal REACH 
tvarką vyksta labia lėtai. Dar nebuvo pasiūlyta identifijuoti nė vienos medžiagos, remiantis 57 
straipsnio f dalimi. O reikalavimas tikrai labai aukštas: moksliniais tyrimais įrodytas 
„galimas [!] rimtas poveikis“. Endokdrininę sistemą ardančios medžiagos taip pat turi būti 
nustatomos remiantis suderintomis bandymų gairėmis ar kitais turimais duomenimis (kaip ir 
Augalų apsaugos produktų reglamente). Specialūs kriterijai endokrininę sistemą ardantiems 
chemikalams turi būti nustatyti tuo pat metu kaip nurodyta Augalų apsaugos produktų 
reglamente.
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Pakeitimas 176
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veikliosios medžiagos, kurios, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
57 straipsnio f dalyje, ardo endokrininę 
sistemą.

d) veikliosios medžiagos, kurios, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
57 straipsnio f dalyje, ardo endokrininę 
sistemą.

Atsižvelgiant į dabartinį mokslininkų 
netikrumą dėl kriterijų, kurie reikalingi 
endokrininės sistemos ardomąsioms 
savybėms nustatyti, Europos Komisija 
turi, vėliausiai iki 2013 m. gruodžio 14 d., 
pasiūlyti pastariesiems skirtą projektą.

Or.en

Pagrindimas

Europos Komisijos nusamdytas konsultantas 2011 m. balandžio mėn. turi pateikti galutinę 
ataskaitą dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų traktavimo.  Todėl būtų per anksti 
daryti išvadas, kurios akyviosios medžiagos turėtų būti priskiriamos endorininę sistemą 
ardančioms medžiagoms. Yra labai mažai vertinamų veiklųjų medžiagų ir labai mažai 
kuriamų naujų veikliųjų medžiagų, priskiriamų, pavyzdžiui, antros kategorijos CMR 
medžiagoms kaip endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms, kurios turėtų dramatiškų 
padarinių ir trukdytų valdžios institucijoms veiksmingai kovoti su grėsmėmis, kylančiomis 
visuomenės sveikatai.

Pakeitimas 177
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veikliosios medžiagos, kurios, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
57 straipsnio f dalyje, ardo endokrininę 
sistemą.

d) veikliosios medžiagos, kurios, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
57 straipsnio f dalyje, ardo endokrininę 
sistemą. Iki 2015 m. birželio 30 d. 



PE439.902v02-00 48/72 AM\812192LT.doc

LT

Komisija, naudodamasi galiomis priimti 
deleguotuosius aktus pagal 
XY straipsnius, patvirtina priemones, 
susijusias su konkrečiais moksliniais 
kriterijais, skirtais endokrininės sistemos 
ardomosioms savybėms nustatyti.

Or.en

Pagrindimas

Kol kas kriterijai, pagal kuriuos nustatomos endokrininę sistemą ardančios medžiagos, nėra 
parengti. Komisija rengia horizantalią apibrėžtį, kuri bus taikoma kai kuriems ES teisės 
aktams, pvz., REACH ir augalų apsaugos reglamentams. Šio pakeitimo tikslas sudeinti 
biocidus reglamentuojančius teisės aktus su vykstančiais procesais. Komisijos požiūris turi 
atitikti tarptautinių įvykių raidą, ypač EBPO sistemoje.

Pakeitimas 178
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) medžiagos, įtrauktos į vandens 
politikai didžiausią pavojų keliančių 
medžiagų sąrašą, pridedamą prie 
Direktyvos 2000/60/EEB.

Or.en

Pagrindimas

Siekiama taikyti Vandens pamatinę direktyvą kaip savo 11 pakeitime nurodo EP pranešėja.

Pakeitimas 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) aktyviosios medžiagos, kurios 
vystimuisi daro neurotoksinį arba 
imunotoksinį poveikį.

Or.en

Pagrindimas

Žalingas neurotoksinių medžiagų poveikis vaikų nervų sistemos vystymuisi įrodytas 
moksliniais tyrimais. Laikantis atsargumo principo ir siekiant užtikrinti aukštą žmonių ir 
gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, medžiagos, kurios vystimuisi daro neuroksinį 
arba imonotoksinį poveikį, neturi būti autorizuojamos.  

Pakeitimas 180
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) veikliosios medžiagos, kuriose yra 
nenomedžiagų.

Or.en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, veikliosios 
medžiagos, kuriose yra nanomedžiagų, neturi būti autorizuojamos.

Pakeitimas 181
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veikliosios medžiagos dokumentų 
rinkinys, atitinkantis II priede nustatytus 

a) veikliosios medžiagos ir jos liekanų 
dokumentų rinkinys, atitinkantis II priede 
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reikalavimus; nustatytus reikalavimus;

Or.en

Pagrindimas

Veikliųjų medžiagų liekanos gali būti žalingesnės už pačias veikliąsias medžiagas ir todėl turi 
būti aiškiai įvardytos paraiškoje.

Pakeitimas 182
Dan Jørgensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) biocidų patekimo į aplinką scenarijų 
dokumentų rinkinys, remiantis II priedo 1 
punktu ir III priedo 1 punktu

Or.en

Pagrindimas

Biocidai labia plačiai naudojami statybos produktuose ir statybinėse medžiagose. Siekiant 
intergruoti aplinkos ir sveikatos aspektus, informacija apie biocidų patekimą į aplinką 
ypatingomis aplinkybėmis turi būti prieinama kaip realistiški patekimo į aplinką scenarijai, 
aprašantys biocidų išplovimo savybes. Tai tampa ypatingai aktualu, kadangi šiuo metu kaip 
tik svarstoma statybos produktų direktyva.

Pakeitimas 183
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacijos pateikti nebūtina dėl
sąlyčio su pagal siūlomą paskirtį 
naudojamame produkte esančia (-omis) 
medžiaga (-omis) dydžio;

a) informacijos pateikti nebūtina, kadangi 
galima atmesti atitinkamo sąlyčio su pagal 
siūlomą paskirtį naudojamame produkte 
esančia (-omis) medžiaga (-omis) dydžio 
galimybę;
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Or.en

Pagrindimas

Šios informacijos galima nepateikti tik tuo atveju, jei nebuvo atitinkamo sąlyčio.

Pakeitimas 184
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacijos pateikti nebūtina dėl 
mokslinių priežasčių;

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Pernelyg neapibrėžta ir gali susidaryti spraga, kas būtų nepateisinama.

Pakeitimas 185
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacijos neįmanoma pateikti dėl 
techninių priežasčių.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 186
Michèle Rivasi

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

c) informacijos neįmanoma pateikti dėl 
techninių priežasčių.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Neaišku ir todėl gali susidaryti spraga, kas būtų nepateisinama.

Pakeitimas 187
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima priemones, skirtas 
kriterijams, pagal kuriuos nustatoma, kas 
yra tinkamas 1 dalyje nustatytų duomenų 
pateikimo reikalavimų pritaikymo dėl 
priežasčių, minimų 2 dalies a punkte, 
pagrindimas, nustatyti.

4. Siekdama apibrėžti, kokie yra tinkami 
1 straipsnio duomenų pateikimo 
reikalavimų pritaikymo dėl 2 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 188
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima priemones, skirtas 4. Komisija priima ir paskelbia skaidrius 
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kriterijams, pagal kuriuos nustatoma, kas 
yra tinkamas 1 dalyje nustatytų duomenų 
pateikimo reikalavimų pritaikymo dėl 
priežasčių, minimų 2 dalies a punkte, 
pagrindimas, nustatyti.

kriterijus ir gaires, pagal kuriuos 
nustatoma, kas yra tinkamas 1 dalyje 
nustatytų duomenų pateikimo reikalavimų 
pritaikymo dėl priežasčių, minimų 2 dalies 
a punkte, pagrindimas, nustatyti, taip pat 
atsižvialgiant į tikslą, kad bandymai su 
stuburiniais gyvūnais šio reglamento 
tikslais atliekami tik nesant kitos išeities.

Or.en

Pakeitimas 189
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies 1 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 190
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pareiškėjas prie dokumentų rinkinio 
prideda prieinamą specialistų recenzuotą 
mokslinę literatūrą, susijusią su veikliąja 
medžiaga ir jos metabolitais, darančiais 
šalutinį poveikį sveikatai, aplinkai ir 
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atsitiktinai paveiktoms rūšims, ir 
paskelbtą per pastaruosius penkerius 
metus iki duomenų rinkinio pateikimo 
datos.

Or.en

Pakeitimas 191
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei įvertinus dokumentų rinkinį 
paaiškėja, kad norint įvertinti veikliąją 
medžiagą reikia papildomos informacijos, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
paprašo pareiškėjo pateikti tokios 
papildomos informacijos per tam tikrą 
laikotarpį ir apie tai informuoja Agentūrą.

2. Jei įvertinus dokumentų rinkinį 
paaiškėja, kad norint įvertinti veikliąją 
medžiagą reikia papildomos informacijos, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
paprašo pareiškėjo pateikti tokios 
papildomos informacijos per tam tikrą 
laikotarpį ir apie tai informuoja Agentūrą.
Kai dėl tokios papildomos informacijos 
reikia atlikti bandymus su gyvūnais, 
Agentūros arba kompetentingų institucijų 
ekspertai pataria pareiškėjui, kaip taikyti 
tinkamus alternatyvius metodus ir 
bandymų strategijas, siekiant pakeisti 
gyvūnų naudojimą, jį mažinti ar gerinti 
stuburinių gyvūnų naudojimo sąlygas.

Or.en

Pakeitimas 192
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei vertinančioji kompetentinga 
institucija mano, kad bendras organizme 
besikaupiančių biocidinių produktų, 

3. Jei vertinančioji kompetentinga 
institucija mano, kad bendras organizme 
besikaupiančių biocidinių produktų, 
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kuriuose yra tokios pačios veikliosios 
medžiagos, poveikis kelia susirūpinimą, ji 
pateikia tokį susirūpinimą pagrindžiančius 
dokumentus pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 XV priedo atitinkamų II.3 
skirsnio dalių reikalavimus ir įtraukia juos į 
savo išvadas.

kuriuose yra tokios pačios veikliosios 
medžiagos arba skirtingų medžiagų, 
darančių panašų arba tokį patį poveikį 
galutiniams rezultatms, nesvarbu, tokiu 
pat ar kitokiu veikimo mechanizmu,
poveikis kelia susirūpinimą, ji pateikia tokį 
susirūpinimą pagrindžiančius dokumentus 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XV 
priedo atitinkamų II.3 skirsnio dalių 
reikalavimus ir įtraukia juos į savo išvadas.

Or.en

Pakeitimas 193
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gavusi vertinimo išvadas, Agentūra per 
devynis mėnesius parengia ir pateikia 
Komisijai nuomonę apie veikliosios 
medžiagos įrašymą į I priedą.

4. Gavusi vertinimo išvadas, Agentūra per 
devynis mėnesius parengia ir, 
atsižvelgdama į vertinančios 
kompetentingos institucijos išvadas, 
pateikia Komisijai nuomonę apie 
veikliosios medžiagos įrašymą į I priedą

Or.en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad Agentūra susidaro nuomonę, remdamasi vertinančios kompetentingos 
institucijos išvadomis.

Pakeitimas 194
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gavusi Agentūros nuomonę, Komisija 
priima sprendimą dėl paraiškos įrašyti 

5. Siekdama, kad autorizuotų veikliųjų 
medžiagų sąrašas būtų atnaujinamas,
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veikliąją medžiagą į I priedą. Tas 
sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamas taikant 
72 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

gavusi Agentūros nuomonę, Komisija, 
pagal 71a straipsnį priimdama 
deleguotuosius teisės aktus, kuriems 
taikomos 71b ir 71c straipsnių sąlygos, 
priima sprendimą dėl paraiškos įrašyti 
veikliąją medžiagą į I priedą. Jei Komisija 
nusprendžia įrašyti veikliąją medžiagą į 
I priedą, nurodomi pareiškėjų 
pavadinimai (arba vardai, pavardės).

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jos leistina paros dozė, ūmaus poveikio 
etaloninė dozė ar leistinas operatoriaus 
sąlyčio lygis yra daug mažesni negu 
daugelio į I priedą įrašytų to paties tipo 
produktų veikliųjų medžiagų;

Išbraukta.

Or.fr

Pakeitimas 196
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jos leistina paros dozė, ūmaus poveikio 
etaloninė dozė ar leistinas operatoriaus 
sąlyčio lygis yra daug mažesni negu 
daugelio į I priedą įrašytų to paties tipo 

Išbraukta.
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produktų veikliųjų medžiagų;

Or.en

Pagrindimas

Dažnai tai gali būti sušvelninama produkto naudojimo pakeitimais arba naudojant asmens 
saugos ir techninio valdymo priemones.

Pakeitimas 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ji atitinka du kriterijus, pagal kuriuos ji
laikoma patvaria, biologiškai 
besikaupiančia ir toksiška medžiaga, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIII priede;

b) ji laikoma patvaria, biologiškai 
besikaupiančia ir toksiška medžiaga, 
atitinkančia kriterijus, nustatytus
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII 
priede;
(Žemiau pateikiamas pagrindimas taip pat 
tinka 9 straipsnio 1 dalies, punktų c, d ir f 
ir 2 dalies pakeitimams.

Or.fr

Pagrindimas

Keistinų medžiagų nustatymo kriterijai turi būti suderinti su REACH reglamento 
autorizavimo kriterijais. Kadangi Agentūra (ECHA) turės užduotį išnagrinėti, ar veiklioji 
medžiaga atitinka kriterijus, patartina suderinti abu reglamentus. Medžiagos, kurios nekelia 
rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai dėl planuojamų jų panaudojimo būtų neturi būti laikomos 
keistinomis medžiagomis.

Pakeitimas 198
Holger Krahmer

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

b) ji atitinka du kriterijus, pagal kuriuos ji 
laikoma patvaria, biologiškai 
besikaupiančia ir toksiška medžiaga, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIII priede;

b) patvarios, biologiškai besikaupiančios 
ir toksiškos medžiagos, atitinkančios
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII 
priede nustatytus kriterijus;

Or.en

Pagrindimas

Siekiant šių dviejų reglamentų nuoseklumo, keistinų medžiagų nustatymo kriterijai turi būti 
suderinti su pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) (57 straipsnį) autorizuojamų 
medžiagų kriterijais. Kadangi Agentūra (ECHA) turės užduotį išnagrinėti, ar veiklioji 
medžiaga atitinka bent vieną kriterijų, patartina abu reglamentus suderinti.

Pakeitimas 199
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ji atitinka du kriterijus, pagal kuriuos ji 
laikoma patvaria, biologiškai 
besikaupiančia ir toksiška medžiaga, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIII priede;

b) ji atitinka vieną kriterijų, pagal kurį ji 
laikoma patvaria, biologiškai 
besikaupiančia ir toksiška medžiaga, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIII priede;

Or.en

Pakeitimas 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) susirūpinimą kelia tam tikro kritinio 
poveikio, ypač neurotoksinio arba 
imunotoksinio poveikio vystymuisi, 

(c) ji laikoma patvaria, biologiškai 
besikaupiančia ir toksiška medžiaga, 
atitinkančia kriterijus, nustatytus 
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pobūdis, dėl kurio, naudojant medžiagą 
tam tikrais būdais, ji vis tiek gali kelti 
susirūpinimą, net jei naudojamos griežtos 
rizikos valdymo priemonės;

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII 
priede;

Or.fr

Pakeitimas 201
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) susirūpinimą kelia tam tikro kritinio 
poveikio, ypač neurotoksinio arba 
imunotoksinio poveikio vystymuisi, 
pobūdis, dėl kurio, naudojant medžiagą 
tam tikrais būdais, ji vis tiek gali kelti 
susirūpinimą, net jei naudojamos griežtos 
rizikos valdymo priemonės;

c) labai patvarios ir labai biologiškai 
besikaupiančios medžiagos, atitinkančios 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII 
priede nustatytus kriterijus;

Or.en

Pagrindimas

Siekiant šių dviejų reglamentų nuoseklumo, keistinų medžiagų nustatymo kriterijai turi būti 
suderinti su pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) (57 straipsnį) autorizuojamų 
medžiagų kriterijais. Kadangi Agentūra (ECHA) turės užduotį išnagrinėti, ar veiklioji 
medžiaga atitinka bent vieną kriterijų, patartina abu reglamentus suderinti.

Pakeitimas 202
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) susirūpinimą kelia tam tikro kritinio 
poveikio, ypač neurotoksinio arba 
imunotoksinio poveikio vystymuisi, 
pobūdis, dėl kurio, naudojant medžiagą 
tam tikrais būdais, ji vis tiek gali kelti 

c) susirūpinimą kelia tam tikro kritinio 
poveikio, ypač neurotoksinio arba 
imunotoksinio poveikio vystymuisi, 
pobūdis, dėl kurio, naudojant medžiagą 
tam tikrais būdais, ji vis tiek gali kelti 
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susirūpinimą, net jei naudojamos griežtos 
rizikos valdymo priemonės;

susirūpinimą, pvz., didelė pavojaus 
požeminiam vandeniui galimybė, net jei 
naudojamos griežtos rizikos valdymo 
priemonės;

Or.en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į vandens išteklių apsaugą pagal analogiją reglamento dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką (1107/2009) II priedo, 4 dalies, 3 įtraukai.

Pakeitimas 203
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jos sudėtyje yra didelis neveikliųjų 
izomerų kiekis;

Išbraukta.

Or.it

Pagrindimas

neveiklieji izomerai nekelia pavojaus sveikatai ar aplinkai. Todėl nėra būtinybės įtraukti juos 
į keistinų medžiagų sąrašą.

Pakeitimas 204
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jos sudėtyje yra didelis neveikliųjų 
izomerų kiekis;

Išbraukta.

Or.en
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Pagrindimas

Siekiant šių dviejų reglamentų nuoseklumo, keistinų medžiagų nustatymo kriterijai turi būti 
suderinti su pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) (57 straipsnį) autorizuojamų 
medžiagų kriterijais. Kadangi Agentūra (ECHA) turės užduotį išnagrinėti, ar veiklioji 
medžiaga atitinka bent vieną kriterijų, patartina abu reglamentus suderinti.

Pakeitimas 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jos sudėtyje yra didelis neveikliųjų 
izomerų kiekis;

Išbraukta.

Or.fr

Pakeitimas 206
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ji yra klasifikuojama arba atitinka 
kriterijus, kad būtų klasifikuojama kaip 1A 
arba 1B kategorijos kancerogenas, 1A arba 
1B kategorijos mutagenas arba 1A ar 1B 
kategorijos toksiškai veikianti reprodukciją 
medžiaga pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1272/2008;

e) ji yra klasifikuojama arba atitinka 
kriterijus, kad būtų klasifikuojama kaip 
kvėpavimo sensibilizatorius, 1A arba 1B 
kategorijos kancerogenas, 1A arba 1B 
kategorijos mutagenas arba 1A ar 1B 
kategorijos toksiškai veikianti reprodukciją 
medžiaga pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1272/2008;

Or.en
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Pakeitimas 207
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei, remiantis Bendrijos vertinimu, 
tarptautinėmis bandymų gairėmis arba 
kitais turimais duomenimis, laikoma, jog 
medžiaga turi endokrininę sistemą 
ardančių savybių, dėl kurių ji gali turėti 
neigiamą poveikį žmonėms.

f) Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
59 straipsnyje nustatyta tvarka kiekvienu 
konkrečiu atveju atskirai nustatytos 
cheminės medžiagos, tokios kaip 
ardančios endokrininę sistemą arba 
pasižyminčios patvariomis, 
bioakumuliacinėmis ar toksiškomis 
savybėmis arba labai patvariomis ir 
didelės bioakumuliacijos savybėmis, 
neatitinkančios b arba c punktų kriterijų, 
kurios, kaip įrodyta moksliniais tyrimais, 
gali sukelti rimtą poveikį žmonių sveikatai 
ar aplinkai, prilygstantį b, c arba 
e punktuose išvardytų cheminių medžiagų 
poveikiui.

Or.en

Pagrindimas

Siekiant šių dviejų reglamentų nuoseklumo, keistinų medžiagų nustatymo kriterijai turi būti 
suderinti su pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) (57 straipsnį) autorizuojamų 
medžiagų kriterijais. Kadangi Agentūra (ECHA) turės užduotį išnagrinėti, ar veiklioji 
medžiaga atitinka bent vieną kriterijų, patartina abu reglamentus suderinti.

Pakeitimas 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei, remiantis Bendrijos vertinimu, 
tarptautinėmis bandymų gairėmis arba 
kitais turimais duomenimis, laikoma, jog 
medžiaga turi endokrininę sistemą ardančių 
savybių, dėl kurių ji gali turėti neigiamą 

f) medžiagos, turinčios endokrininę 
sistemą ardančių savybių ar turinčios labai 
patvarių savybių bei smarkai biologiškai 
besikaupiančios medžiagos savybių, 
kurios neatitinka b ir c punktuose 
nurodytų kriterijų, kurios, kaip moksliškai 
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poveikį žmonėms. įrodyta, gali daryti rimtą poveikį viešajai 
sveikatai ar aplinkai, keldamos tokį pat 
susirūpinimą kaip ir medžiagos, minimos 
b ir c punktuose.

Or.fr

Pakeitimas 209
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei, remiantis Bendrijos vertinimu, 
tarptautinėmis bandymų gairėmis arba 
kitais turimais duomenimis, laikoma, jog 
medžiaga turi endokrininę sistemą ardančių 
savybių, dėl kurių ji gali turėti neigiamą 
poveikį žmonėms.

f) jei, remiantis Bendrijos vertinimu, 
tarptautinėmis bandymų gairėmis arba 
kitais turimais duomenimis, laikoma, jog 
medžiaga turi endokrininę sistemą ardančių 
savybių, dėl kurių ji gali turėti neigiamą 
poveikį žmonėms  ar aplinkai.

Or.en

Pakeitimas 210
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) rinkoje jau yra alternatyvus 
autorizuotas biocidinis produktas arba ne 
cheminis kontrolės ar prevencijos 
metodas, skirtas naudoti pagal veikliosios 
medžiagos dokumentuose nurodytą 
paskirtį, kuris kelia daug mažesnę riziką 
žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai;

Or.en
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Pagrindimas

Laikantis pakeitimo principo, nauja pastraipa g turi būti prirašyta 9 straipsnio 1 dalyje. Tai 
taip pat prisidėtų prie vienodo jau autorizuotų biocidinių produktų ir naujų veikliųjų 
medžiagų vertinimo.

Pakeitimas 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama nuomonę apie veikliosios 
medžiagos įrašymą į I priedą arba jos įrašo 
galiojimo pratęsimą, Agentūra išnagrinėja, 
ar veiklioji medžiaga atitinka bent vieną 1 
dalyje nurodytą kriterijų ir apie tai parašo
savo nuomonėje.

2. 2. Rengdama nuomonę apie veikliosios 
medžiagos įrašymą į I priedą arba jos įrašo 
galiojimo pratęsimą, Agentūra išnagrinėja, 
ar veiklioji medžiaga atitinka bent vieną 1 
dalyje nurodytą kriterijų ir, jei poveikis 
nėra tinkamai kontroliuojamas, 
atsižvelgiant į medžiagos keliamus 
pavojus, apie tai privalo parašyti savo 
nuomonėje.

Or.fr

Pakeitimas 212
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 3 dalies, 
keistinos veikliosios medžiagos įrašo I 
priede galiojimas atnaujinamas ne 
ilgesniam kaip dešimties metų laikotarpiui.

4. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 3 dalies, 
keistinos veikliosios medžiagos įrašo I 
priede galiojimas atnaujinamas ne 
ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

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

Or.en

Pagrindimas

Pakeitimo planai turi būti parengti taip, kad skatintų darnią produktų, kuriuose esančios 
susirūpinimą keliančios medžiagos keičiamos ne tokiomis pavojingomis medžiagomis, 
gamybą ir kainodarą  Be to, pakeitimo planų sudarymas skatina produktų inovaciją.

Pakeitimas 213
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 3 dalies, 
keistinos veikliosios medžiagos įrašo I 
priede galiojimas atnaujinamas ne 
ilgesniam kaip dešimties metų laikotarpiui.

4. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 3 dalies, 
keistinos veikliosios medžiagos įrašo I 
priede galiojimas atnaujinamas ne 
ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Or.fr

Pagrindimas

I priede nurodoma, kurios veikliosios medžiagos laikomos keistinomis pagal 1 dalį neturi būti 
įtraukiamos ilgiau kaip penkeriems metams.

Pakeitimas 214
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 3 dalies, 
keistinos veikliosios medžiagos įrašo I 
priede galiojimas atnaujinamas ne 
ilgesniam kaip dešimties metų laikotarpiui.

4. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 3 dalies, 
keistina veiklioji medžiaga įrašoma į I 
priedą arba jos galiojimas atnaujinamas ne 
ilgesniam kaip septynerių metų 
laikotarpiui.
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Or.en

Pagrindimas

Įtraukiant keistinas medžiagas į sąrašą reikėtų laikytis tokių pat terminų, kaip ir Augalų 
apsaugos produktų reglamente.

Pakeitimas 215
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 3 dalies, 
keistinos veikliosios medžiagos įrašo I 
priede galiojimas atnaujinamas ne 
ilgesniam kaip dešimties metų 
laikotarpiui.

4. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 3 dalies, 
keistinos veikliosios medžiagos įrašo I 
priede galiojimas atnaujinamas ne 
ilgesniems kaip dešimties metų 
laikotarpiams.

Or.en

Pagrindimas

Tol, kol esama pagrindinių ir veiksmingų biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra keistinų 
veikliųjų medžiagų, turėtų būti leidžiama pratęsti I priedo įrašo galiojimo laiką ir neturėtų 
būti taikomas apribojimas pratęsti tik vieną kartą ir ne daugiau kaip dešimčiai metų.

Pakeitimas 216
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei veiklioji medžiaga vis dar atitinka 4 
straipsnyje nurodytus reikalavimus, 
Komisija pratęsia jos įrašo I priede 
galiojimą.

1. Jei veiklioji medžiaga vis dar atitinka 4 
ir 5 straipsniuose nurodytus reikalavimus, 
Komisija pratęsia jos įrašo I priede 
galiojimą.

Or.en
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Pakeitimas 217
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei sprendime pratęsti veikliosios 
medžiagos įrašo I priede galiojimą 
nenurodoma kitaip, įrašo galiojimas 
pratęsiamas neribotam laikui.

3. Jei sprendime pratęsti veikliosios 
medžiagos įrašo I priede galiojimą 
nenurodoma kitaip, įrašo galiojimas 
pratęsiamas ne ilgesniam kaip 15 metų 
laikotarpiui. Veikliųjų medžiagų, kurias 
apima 5 straipsnis, patvirtinimas 
atnaujinamas ne ilgesniam kaip penkerių 
metų laikotarpiui.

Or.en

Pagrindimas

Atnaujinimai neturi būti suteikiami neribotam laikotarpiui. Tokios pat nuostatos buvo 
priimtos reglamente dėl augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai.

Pakeitimas 218
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei sprendime pratęsti veikliosios 
medžiagos įrašo I priede galiojimą 
nenurodoma kitaip, įrašo galiojimas 
pratęsiamas neribotam laikui.

3. Jei sprendime pratęsti veikliosios 
medžiagos įrašo I priede galiojimą 
nenurodoma griežčiau, įrašo galiojimas 
gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 10 
metų laikotarpiui.

Or.en

Pagrindimas

Neribotos naujų veikliųjų medžiagų autorizacijos apribos paskatas vykdyti naujus tyrimus ir 
pateikti naujus mokslinius duomenis. Atsižvelgiant į dabartinę direktyvą dėl biocidų, o taip 
pat į su pesticidais ir augalų apsauga susijusius teisės aktus, reikia reguliariai peržiūrėti 
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veiksliąsias medžiagas.

Pakeitimas 219
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei sprendime pratęsti veikliosios 
medžiagos įrašo I priede galiojimą 
nenurodoma kitaip, įrašo galiojimas 
pratęsiamas neribotam laikui.

3. Jei sprendime pratęsti veikliosios 
medžiagos įrašo I priede galiojimą 
nenurodoma griežčiau, įrašo galiojimas 
pratęsiamas ne ilgesniam kaip 5 metų 
laikotarpiui..

Or.en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų ir aplinkos apsaugą, veikliųjų medžiagų patvirtinimas 
turi būti reguliariai atnaujinamas. Nuostatos skatinančios patvirtinimą neribotam laikui 
silpnina Bendrijos veikliųjų medžiagų autorizavimo standartus ir prieštarauja kitiems teisės 
aktams cheminių priemonių srityje, tokiems kaip augalų apsaugos produktų reglamentui.

Pakeitimas 220
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pasibaigus 3 dalyje nurodytam 
laikotarpiui arba gavusi Agentūros 
nuomonę, Komisija priima sprendimą dėl 
veikliosios medžiagos įrašo I priede 
galiojimo pratęsimo. Tas sprendimas, 
kuriuo siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas jį 
papildant, priimamas taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

5. Siekdama, kad autorizuotų veikliųjų 
medžiagų sąrašas būtų atnaujinamas,
pasibaigus 3 dalyje nurodytam laikotarpiui 
arba gavusi Agentūros nuomonę, Komisija, 
pagal 71a straipsnį priimdama 
deleguotuosius teisės aktus, kuriems 
taikomos 71b ir 71c straipsnių sąlygos, 
priima sprendimą dėl veikliosios 
medžiagos įrašo I priede galiojimo 
pratęsimo. Jei Komisija nusprendžia 
pratęsti veikliosios medžiagos įrašo 
I priede galiojimą, nurodomi pareiškėjų 
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pavadinimai (arba vardai, pavardės).

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 221
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali bet kada peržiūrėti 
veikliosios medžiagos įrašą I priede, jei yra 
rimtų įtarimų, kad ji nebeatitinka 4 
straipsnyje nurodytų reikalavimų. Jei tokie 
įtarimai pasitvirtina, Komisija priima 
sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas 
veikliosios medžiagos įrašas I priede arba 
ji iš to priedo išbraukiama.

1. Siekdama, kad autorizuotų veikliųjų 
medžiagų sąrašas būtų atnaujinamas, 
Komisija gali bet kada peržiūrėti 
veikliosios medžiagos įrašą I priede, jei yra 
rimtų įtarimų, kad ji nebeatitinka 
4 straipsnyje nurodytų reikalavimų. Jei 
tokie įtarimai pasitvirtina, Komisija, pagal 
71a straipsnį priimdama deleguotuosius 
teisės aktus, kuriems taikomos 71b ir 71c 
straipsnių sąlygos, priima sprendimą, 
kuriuo iš dalies keičiamas veikliosios 
medžiagos įrašas I priede arba ji iš to 
priedo išbraukiama.

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 222
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali bet kada peržiūrėti 
veikliosios medžiagos įrašą I priede, jei yra 
rimtų įtarimų, kad ji nebeatitinka 4 
straipsnyje nurodytų reikalavimų. Jei tokie 
įtarimai pasitvirtina, Komisija priima 
sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas 
veikliosios medžiagos įrašas I priede arba 
ji iš to priedo išbraukiama.

1. Komisija gali bet kada peržiūrėti 
veikliosios medžiagos įrašą I priede, jei yra 
įtarimų, kad ji nebeatitinka bent vieno 4 ir 
5 straipsniuose nurodytų reikalavimų. Jei 
tokie įtarimai pasitvirtina, Komisija priima 
sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas 
veikliosios medžiagos įrašas I priede arba 
ji iš to priedo išbraukiama.

Or.en

Pakeitimas 223
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toks sprendimas, skirtas iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
priimamas pagal 72 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Jei yra neišvengiamų skubos 
priežasčių, Komisija gali taikyti 
72 straipsnio 5 dalyje nurodytą skubos 
tvarką.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 224
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo priemonės Išsami pratęsimo ir  peržiūrėjimo tvarka

Or.en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 225
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti išsamias šio 
reglamento 10–13 straipsnių 
įgyvendinimo priemones, nurodydama 
konkrečią veikliosios medžiagos įrašo I 
priede galiojimo pratęsimo ar to įrašo 
peržiūros tvarką.

Siekdama užtikrinti, kad pratęsimo ir 
peržiūrėjimo tvarka veiktų sklandžiai, 
Komisija gali priimti papildomas išsamias 
priemones 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 226
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos taikant 72 straipsnio 

Išbraukta.
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4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or.en

Pagrindimas

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


